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கவிஞர் கைலச்ெசல்வி �லி�ர்க்ேகசிகன், கவிைத

 

சிந்ைத இனிப்பவேள! அன்�ச் சின்னேம! சீதனேம!  

எந்தன் வாழ்வினிக்க எம்வீட்�ல ்வந்�தித்த  

தங்கேம தமிழ்மகேள! தளிேர ந ீ�ங்கிட�! 

ெசல்லேம!  ெசங்க�ம்ேப! சிந்தாமணிய�ேத!  

சின்னவிழி �� ெசல்வேம  கண்�றங்�!  

�ளியிேல உன்ைன இட்� 

�ங்காமல் பா�கிேறன்.. 

�ங்க� என் கிளிேய! �ங்கி விழித்திட�!   

சின்ன விழி�� என் ெசம்பவளம ்�ங்கிட�! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



கவி ெசங்�ட்�வன், கவிைத

 

அகரத்ைத �தலாகக் ெகாண்ேட �வங்கி 

ஔகாரத்ைத இ�தியாகப் ெபற்ேற ���ம் 
அன்ைனத் தமிைழத் தாய்ெமாழியாகக் ெகாண்ேட 
எண்ைண�ம் எ�த்ைத�ம் கண்ெணனத் த�ெமன  

வண்ணத் தமிழில் ெசான்ன வள்�வன் 
ஆதிைய�ம் அந்தத்ைத�ம் அ�தியிட்�ச் ெசான்னேபா� 
���தற் கட�ளாக இைறவைன என்�ம் 
�ன்னி�த்திேய �கமன் ெசான்னான் �றளிேல 
அகம� ெதளிய�ம் ெசகம� மிளிர�ம் 
�கம� ெபாலி� ெபற்றிடல் ேவண்�ம் 
காக்�ம் கட�ள் க�ைண காட்�னால் 
ேநாக்�ம் திைசெயலாம்  ெவற்றிப் ப�க்கட்ேட 
வாழ்க்ைகயின் �வக்கம் வசந்தமாக ேவண்�ன் 
ெசால்�ம் ெசய�ம் என்�ம் பிறைர 
ெவல்�ம் வைகயில் அைமதல் ேவண்�ம் 
எண்ண�ம் எ�த்�ம் ெசால்�ம் ெசய்தி 
அன்னத்தின் வண்ணமாய் ஒளிர ேவண்�ம் 
உள்ளத்�க் க�த்�க்கள் எல்லாம் என்�ம் 
உயரிய ேநாக்கம் நிரம்பியதாக ேவண்�ம் 
வள்�வன் வாக்� ெவன்றிட ேவண்�ம்.... 

 

 



 

 

 

 



ஆற்றல் மறவன், கவிைத

 

உணர்வாய் உணர்வாய் உணரா மனிதா 

தள�ம் வயதி�ம் நிைறவாய் இ�ப்பாய் 
�ரியா உலகில் ��ைம நீேய 
�ரி�ம் வயதி�ம் �ழப்ப�ம் நீேய 
ெதளிைவ உணர்ந்தால் 
வலிைய தவிர்ப்பாய்  

வலிைய உணர்ந்தால் வலிைம ெப�வாய் 
இ�க்�ம் உலகம் நிைலயற்� ேபா�ம்  

கா�ம் உலகம் ெதளிவற்� �ழ�ம்  

உன்ைன நீ உணர்ந்தால் ெதளி� பிறக்�ம்  

ெபாங்�ம் இன்பம் உன்�ள் �ரக்�ம்! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



கவிஞர் �காரி, கவிைத

ெசல்வழி ெசவியில் ெசால்லின்றி கி�சி�த்தைத 

இ�பத்திநா� மணி ேநரத்தில் 
இ��ற்றி நாற்ப� விேனாதங்கள் 

எைத�ம்
தப்பாமல் ெசய்�ம் நாேனதான் 

தம்பிக்�த் தபால் எ�தி 
தாசில்தா�க்� அ�ப்பிைவத்ேதன் 

அ�வலகத்தில் ����ப்பாய் 
ஏேதேதா ெசய்ேதன் 

அ� எ��ேம என் நி�வனத்திற்�த் 
ேதைவேய இல்ைல 
கணினியின் சாளரங்களில் 
காட்�ப் �ைனகள் பல 
ப�ங்கிக் கிடப்ப�ேபால் 
என் விரல்க�க்�ள் சிக்காமல் 
மின்ெனலி
�ள்ளிக்ெகாண்ேட இ�ந்த� 

நலமா என்� ேகட்� 

என் மின்னஞ்சல் ெபட்�வி�ந்த 
அத்தைன நட்� மடல்கைள�ம் 
கன்னாபின்னாெவன்� ைவ�ைவத்� 

பதில் ெபாத்தாைன அ�த்திைவத்ேதன் 

மதிய உணவிற்� 'ஹாட் டாக்' வாங்கி 



இரண்டாவ� க�யாக 
என் கட்ைட விரைலக் 
க�த்� ��த்ேதன் 

�டேவ ’ஹாட் டாக்’ என்றால் 
��நாய் என்� 

�ய தமிழில் 
ெமாழிெபயர்த்� மகிழ்ந்ேதன் 

ஐந்தாவ� தளத்தில் ஏறேவண்�ய 
ேகா-ட்ரான்சிட் ரயி�க்காக 
�ன்றாவ� தளதில் 
�ன்� மணி ேநரமாய் 
நின்�ெகாண்��ந்ேதன்
கவிைத �ல் ஒன்ைறப் பிரித்� 

�தல் வரிைய மட்�ம் 
�ந்��தரம் வாசித்ேதன் 

என் சீ�ந்தில் அமர்ந்� 

(அதாங்க ’என் காரில் அமர்ந்�’) 

சாவியிடாமேலேய உந்� விைசைய 
(உந்�விைச �ரிந்தி�க்�ேம) 

அ�த்திக்ெகாண்��ந்ேதன்
என் ெபயைர 
யாேரா �விக் �வி அைழக்க 
ெசத்�ப் ேபான எவைனேயா 
அைழக்கிறார்கேள என்� 

வி�வி�ெவன்� வீ�வந்� ேசர்ந்ேதன் 

அன்ேப
இ�ேபால் என்னால் 



இனிெயா�நாைள
ைககால்களில்
சங்கிலி �ட்�க்ெகாள்ளாமல் 
கடத்த ��யா� 

ெசல்வழி
நீ என் ெசவியில் 
ெசால்லின்றி கி�கி�த்தைதச் 
சத்தமாய் நீேய ெசால்லிவி� 

நம் சத்தியத் தமிழால் 
அன்�டன் �காரி  
10.10.2021

என் தகப்ப�ம் தா�ம் 

இைறவன்  

என் தகப்பன் 

அந்த இைறவேன  

என் பல்லாயிரம் தாய் 
தமிழ்  

என் காதலி 
அந்தத் தமிேழ  

என் ஆயிரம் ேதாழியர் 
கவிைத  

என் பிள்ைள 

எனக்�ப்  
பலேகா�ப் பிள்ைளகள் 

ஓயாமல் சாயாமல்  

உலராமல் ெநா�ப் ெபா��ம் 
ெபற்ெற�த்�க்ெகாண்ேட இ�க்கிேறன்  



என் பிள்ைளகைள 

என்  

ஆயிரத்ேதாறாம் வயதி�ம் 
ப�வம் வதங்காமல் 
ெபற்ெற�ப்ேபன் நான் 

ப�தில்லாப்  
ப�ந்தளிப் பிள்ைளகைள 

கசெடன்�  

உள்ேள�ம் இல்லாதவன் 

எக் கவைல�ம்  

நிைலயாகக் ெகாள்ளாதவன்  

��ப்பிஞ்� மழைலகளின் 

கன்னத் ேதாப்�களில் 
�த்தக் காட்டாறாய்ப்  
பாய்பவன்
என்ெறன்�ம்  

பாசத் தாகம் தணியாமல்  

தவிப்பவன்
இயற்ைக  

இைழகளில்   

இயல்பாய்க் கலந்தவன்  

என்�ம்  

இறந்ேத ேபாகாத 
ெநஞ்சினன்
�ன்னைகப் �க்கள்  

என் ேபரப்பிள்ைளகள் 

நா�ம் என் 



உயி�க்�ள் உயிர் ஏற்�ம்   

ெதன்னம் பிள்ைளகள் 

ஆம்... 

இைறவன்  

என் தகப்பன் 

அந்த இைறவேன  

என் பல்லாயிரம் தாய் 
நான்  

ேகட்�ம் எைத�ம்  

அவன்  

ம�ப்பதில்ைல
எப்ப� ம�ப்பான்  

அவன் என்  

ெசாந்தத் தந்ைதயல்லவா 
நா�ம் ெபா��ம்  

க�ைணப் பால் �ரக்�ம்  

தன் பலேகா� �ைலகைள 

எனக்காக ஏந்�ம் 
பந்தத் தா�ம்  

அவேன அல்லவா 
அன்�டன் �காரி 
25.10.2021

ஒ� �றள் அதில் என் �ரல் 

எப்ெபா�ள் யார்யார்வாய்க் ேகட்பி�ம் அப்ெபா�ள் 

ெமய்ப்ெபா�ள் காண்ப தறி� 

�றள் என்றாேல அ� நம் வாழ்ைவ  



சிறப்பாக வ�வைமத்�த் த�ம்  

அறிவின்  �ரலாகத்தான் இ�க்�ம் 
வள்�வர் இக்�றளில்  

ஒ� க�த்ைதச் ெசால்கிறார் 
ஆனால் அக்க�த்ைத  

வள்�வன் ெசால்கிேறன் என்பதற்காக 
அப்ப�ேய ஏற்�விடாேத என்�ம் ெசால்கிறார் 
அறி� வானமான நீங்கள் ெசான்னால் �ட 
அப்ப�ேய ஏற்கக் �டாெதன்றால் 
என்னதான் ெசய்ய ேவண்�ம் என்�  

�ழம்�கிற� மன� 

ஆய்ந்� அலசி அதன் உண்ைமத் தன்ைமைய  

அறிவ�ேத அறி�ைடைம மற்றைவ மைடைம என்�  

விளக்கம் த�கிறார் வள்�வர்  
�ழம்பிய மனைத திடப்ப�த்�கிறார் 
ஆம்
எவர் எைதச் ெசான்னா�ம்  

அைத அப்ப�ேய நம்பிவிடாமல் 
உண்ைம எ� என்பைத  

ஆராய்ந்� அறிவ� மட்�ேம  

அறி�ைடைம
மிக ெந�ங்கிய நண்பர்கள்  

ஏேதா ஒன்ைறச் ெசால்லலாம் 
தாய் தந்ைத மைனவி மக்கள் என்� 

மிக ெந�ங்கிய உற�கள்  

எைதேயா ெசால்லலாம் 



நம் எதிரி�ட  
ஏேதா ஒன்ைறச் ெசால்லலாம்  

ஒ� கவிைத ஒ� கட்�ைர ஒ� கைத 
ஏேதா ெசால்லலாம் 
இன்�ம் இந்த உலகில் 
நம்மிடம் ெசால்வதற்�  

ஆயிரம் ேபர் இ�க்கிறார்கள் 

இன்ைறய ச�க ஊடக வளர்ச்சியில் 
ஆயிரம் அல்ல  

ேகா� ேகா�யாய் இ�க்கிறார்கள் 

யார் ெசான்னால் என்ன?  

அவர் எைதச் ெசான்னால் என்ன? 

அைத உன் �ைள என்ற சல்லைடயால்  

நீ சலித்ெத�த்தாயா? 
உண்ைமையத் ேத�ம் ெபா�ட்�  

என்ன �யற்சி ெசய்தாய்? 

ெசான்னவரிடேம  

��க்�க் ேகள்விகள் ேகட்டாயா? 
நீ ெசால்வ� உண்ைமயா 
சம்பந்தப் பட்டவைர�ம் அைழத்� 

ேநர�யாய்ப் ேபசலாமா என்� ேகட்டாயா? 
நீ ெசால்வைத நான் எப்ப� நம்�வ�? 

கண்ணால் காண்ப�ம் ெபாய் 
காதால் ேகட்ப�ம் ெபாய் 
தீர விசாரிப்பதல்லவா ெமய்? 

நீ ெசால்வைதக் ேகட்�  



நான் ஒ� ��ெவ�த்தால் 
நீ யாைரப் பற்றி அவ�� ேப�கிறாேயா 
அவர் வாழ்க்ைக மட்�மல்ல 
ெசான்ன உன் வாழ்க்ைக�ம் அழி�ம் 
அலசி ஆராயாமல் ேகட்� மட்�ம் ெசயல்பட்ட 
என் வாழ்க்ைக�ம் ேசர்ந்ேத அழி�ம் 
தவறிைழத்�விட்டால்
என் ெநஞ்ேச என்ைனக் ெகான்� �ைதத்�வி�ம் 
கண்ணகி ேகாவலன் பாண்�யமன்னன் 

கைத�ம் இைதத் ெதளிவாய்ச் ெசால்�ம்  

இப்ேபா� �ரி�ம் வள்�வர்  
ஏன் இப்ப�ச் ெசால்கிறார் என்�  

அவர் ெசால்வைத அவசியம் ேகட்ேபாம்  

இப்ப� அலசி ஆராய்ந்� உணர்ந்� �ரிந்� ேகட்ேபாம் 
ஏன் என்ற ேகள்வி  
இங்� ேகட்காமல் வாழ்க்ைக இல்ைல 
நான் என்ற எண்ணம்  

ெகாண்ட மனிதன் வாழ்ந்ததில்ைல 
நன்றி வாலி 
நல்லவர்க்ெகல்லாம் சாட்சிகள் ெரண்� 

ஒன்� மனசாட்சி  
ஒன்� ெதய்வத்தின் சாட்சியம்மா 
நம்பிக்ைக ைவத்� கல்ைல�ம் பார்த்தால் 
ெதய்வத்தின் காட்சியம்மா 
அ�தான் உள்ளத்தின் காட்சியம்மா 
அ�தான் உண்ைமக்� சாட்சியம்மா 



ஆண்டவன் அறிய ெநஞ்சில் ஒ� �ளி வஞ்சம் இல்ைல 
அவனன்றி எனக்� ேவ� ஆ�தல் இல்ைல 
மனிதனம்மா மயங்�கிேறன் 

தவ�க்�த் �ணிந்த மனிதன் அ�வதில்ைலேய 
தவறி�ம் வானம் மண்ணில் வி�வதில்ைலேய 
நன்றி கண்ணதாசன் 

அன்�டன ்�காரி 
26.10.2021

.

 

..

சிற�கள் இ�ந்�ம் பறக்காத பறைவ 

தனக்ேக தனக்கான சிைற 
கன�கள் இ�ந்�ம் கனியாத கண்கள் 

சந்ேதாசம் விலக்கி�ம் திைர 
இயல்�கள் ம�த்� ஏங்�ம் உள்ளம் 
வளர்ந்�ம் வளராத �ைற 
உணர்�கள் இ�ந்�ம் வாழாத உயிர்கள் 

மயான ெந�ப்�க்ேக இைர 
அன்�டன் �காரி 
10.10.2021

.

..

உனக்காக 
எைத�ம்
இழப்பவர்கைளவிட
எதற்காக�ம்
உன்ைன
இழக்காதவர்கைள



ேநசி
அன்�டன் �காரி 
10.10.2021

 

அ�ைக�ம் சிரிப்�ம் �ரமில்ைல 

இந்த வாழ்க்ைக விேனாதமான�. ஆனந்தத்தில் ஆ�ம்ேபா� காலம் என்ற
ஒன்� இ�ப்பேத ெதரியா�. ஆனந்தம் வ�ந்�, ெகா�ந்�க்கம் பற்றிப்
�றட்�ப் ேபா�ம்ேபா�, ஆழமான தத்�வ வரிகள் ெநஞ்சில் ஊற்ெற�க்கத்
ெதாடங்கிவி�ம். அைவ ெப�ம்பா�ம் விரக்தி வரிகளாக�ம்
நம்பிக்ைகையச் சிைதக்�ம் �ட வரிகளாக�ம் இ�ப்பதால், அவற்ைற நான்
ெபா�ெவளிகளில் பகிர்வதில்ைல. ஆனால் இந்தக் கவிைதயின் �தல்
நான்� வரிகள் என் வாழ்வின் ஒ� மிக �க்கிய காலகட்டத்ைத
அ�த்தமான என் நிைனவில் ெகாண்�வந்� நி�த்�வதால், அவசியம்தான்
என்� எண்ணிப் பகிர்கிேறன். ம��ம் வைரக்�ம் �யரம் என்பெதல்லாம்
�த்தப் ெபாய். அந்த ேநரக் காயத்தின் ேவதைனச் ெசாற்கள் அைவ. அதன்
பின் நான் ஏராளமான இன்பங்கைளத் தாராளமாகச் �கித்��விட்ேடன்
�கித்�க்ெகாண்�ம் இ�க்கிேறன் என்பேத நான் இங்ேக வாழ்க்ைகயின்மீ�
�ன்ைவக்�ம் ேமலான நம்பிக்ைக. சத்தியம், வாழ்க்ைக இனிைமயான�,

அதில் வந்�ேபா�ம்ம் �யரங்கள் அந்த இனிைமைய நமக்� எ�த்�ச்
ெசால்�ம் தத்�வப் பாடப் �த்தகங்கள். 

.

என்ைன மீ�ம் எண்ணங்கேள 

என் இதயம் எங்�ம் காயங்கேள 

மண்ணில் வாழ்க்ைக மாயங்கேள 

ம��ம் வைரக்�ம் �யரங்கேள 

.

நீ�ம் விரல்களில் ஏக்கங்கள் 



ெந�ப்ைபத் ெதாட்ேட அ�ைககள் 

வா�ம் வாழ்வில் ேதடல்கள் 

வரண்� ேபானால் சடலங்கள் 

.

கண்ணில் அைல�ம் நிைன�கள் 

கைலந்� சிைத�ம் கன�கள் 

மின்னல் ேபான்ற உற�கள் 

உயிர் மிதித்�ப் ேபா�ம் பறைவகள் 

.

நம்பிக்ைக எ�ந்� நால� நடந்தால் 
ஏமாற்றம் எகிறி எட்ட� தாண்�ம் 
கண்கள் ப�த்� கண்ணீர் உைடந்� 

கன�ச் சித்திரச் சாயம் ேபா�ம் 
.

நம்பிக்ைக எ�ந்� நால� நடந்தால் 
ஏமாற்றம் எகிறி எட்ட� தாண்�ம் 
கண்கள் ப�த்� கண்ணீர் உைடந்� 

கன�ச் சித்திரச் சாயம் ேபா�ம் 
.

அ�பவன் சிரிப்பான் ஒ�ெபா�� 

சிரித்தவன் அ�வான் ம�ெபா�� 

அ�ைக�ம் சிரிப்�ம் �ரமில்ைல 
அறிந்தவர் வாழ்வில் �யரமில்ைல 
அன்�டன் �காரி 
23.09.2021

.

எல்லாேம  

ெபாய்தான்



திைரப்படங்கள்
ெசய்திகள்
ச�க வைலத்தளங்கள் 

மட்�மல்ல  

மனிதர்க�க்�  

இைடேய நிக�ம்  

உைரயாடல்க�ம்  

ெபாய்தான்
ஆனா�ம்  

இந்த உலகில்  

சில  

சத்திய �ல்கள் உண்�  

சத்திய மனிதர்கள் உண்�  

சத்திய வார்த்ைதகள் உண்� 

இனம் பிரிக்கத்  

ெதரிந்தவ�க்ேக  

நலம் வந்� ேச�ம்  

அன்�டன் �காரி 
21.08.2021

.

கண்களின் திற�ேகால்  

கண்ணதாசனின் ’மயக்கமா கலக்கமா’ பாடைலக் ேகட்�விட்�த்தான்
ஊ�க்�த் தி�ம்பிப் ேபாக எ�த்த என் ��ைவ நான் மாற்றிக்ெகாண்ேடன்,

பாடலாசிரியன் ஆேனன் என்றார் வாலி.  
வாலியிடம் இல்லாத அறிவா?  

தன் பாடல்களின் �லம் எத்தைனேயா ேகா� மக்க�க்� அறி�ைர
வழங்கிய கண்ணதாசன்�ட தன் வாழ்வில் எப்ப�ெயல்லாம் ��ெவ�க்கத்



திண்டா�னார்  என்� அவரின் வனவாசம் என்ற �ல் ெசால்�ம். 

தனக்ெகன்� ஒ� சிக்கல் வ�ம்ேபா� �ழம்பாதவர்கள் எவ�ம் இல்ைல. 

பிரச்சிைனயின் தீவிரம் தாக்கத் தாக்க �ைள த�மாறிப் பின்வாங்கி
வி�கிற�.  

ேசாகம் ேகாபம் ெவ�ப்� கண்ணீர் என்ற அத்தைன�ம் �ன்�க்� வந்�
கண்�க்�த் திைரயிட்�வி�கின்றன. 

���கள் நம் ைகக�க்�ள்ேளேய இ�ந்தா�ம் பயத்தில் பதட்டத்தில்
ந�க்கத்தில் கலக்கத்தில் நம்மால் அவற்ைறக் காணேவ ��வதில்ைல. 

��ெவ�க்க ��யாமல் தவிக்�ம் தவிப்� மரண ேவதைனயின் தவிப்�. 
வாழ்வா சாவா என்ற நிைலயில் �ரட்�த்தனமாய் சிலர் ��ெவ�த்�
ெவற்றி�ம் ெபற்� வி�கிறார்கள்.  

ஆனால், எல்ேலா�க்�ம் அ� இய�வதில்ைல.  

ஏெனனில், சரிந்�விடக் �டா� என்ற அக்கைற ஒவ்ெவா� உயி�க்�ம்
இைறவன் ெகா�த்த�. 

ஒ� ��� தன்ைன மட்�ம் அல்ல தன் ��ம்பத்ைத, தன் ச�கத்ைத, தன்
நாட்ைட, ஏன் இந்த உலகத்ைதேய பாதிக்�ம் என்ற அச்சம் எ�ந்தால்,

��ெவ�க்க எத்தனிக்�ம் ஒ�வனின் ேபாராட்டம் அவைனக் ெகான்ேற
ேபாட்�விடக் ��ம். சரியான ேநரத்தில் கிைடக்�ம் சரியான அறி�ைர
ெசார்க்கத்திற்� இைணயான�. 

.

உன் 

உபேதச ேதசத்தில் 
கர்ண�ம்  

நீேய
ைகேயந்�பவ�ம்  

நீேய
.



இ�ந்�  

ெகா�த்தாய்
இ�ந்ேத  

தவிக்கிறாய்
.உன்  

கண்களின் திற�ேகால் 
உன்னிடேம இ�ந்�ம் 
பிறர்தாம் திறக்கேவண்�ம் 
..

இ�  

உனக்�  

மட்�மல்ல
எல்ேலா�க்�ேம  

தைலெய�த்�
அன்�டன் �காரி 
18.08.2021

.

மல்லி�ம் ேராஜா�ம் 

மல்லிைகயின்  

மாய மணம்  

என்  

உயிைரக் கிள்ளிக்கிள்ளி  
என்னேவா ெசய்�ம் 
மனதின்  

ரசைனமி� இ�க்�களில்  

மந்திர ேவர்விட்�  

ெமல்ல ெமல்ல ஊ���ம் 
அந்தக்  



�ட்�க்�ட்�  

ெவள்ைள மலர்கைளக்  

கண்டாேல  

கன�களில் கவி�ம்  

கப்பல்களாய்  

மிதக்�ம்  

என் கண்க�க்� 

ெகாள்ைள அழகாய்த்  

ெதரி�ம்
ேராஜாேவா  
ேகாைட விழிக�க்�ள்  

��ேயற வ�ம்  

சில்ெலன்ற �ளிரழ� 

இதயத்ைத இ�த்�  

ம�யில்  

இட்�க்ெகாண்�  

என்  

வியப்�களில்  

�த்தமி�ம் ேபரழ� 

ெதாடத் ெதாட மி��வாய் 
விரல்களில் ஒட்�க்ெகாண்�  

உணர்�களில் கைரந்�ேபா�ம்  

ெமன்ைமயி�ம் ெமன்ைம  

இன்�மின்�ம்
ஆயிரம் ஆயிரம் �க்களின் 

அழ�ம் வாச�ம்  



மகரந்தச் ெசார்க்க�ம் 
ஒன்றாய் �காமிட்��க்�ம்  

உன்ேனா�
த�க்கத் த�க்கக்  

ேகளாமல் அைலகிற�  

என் மனம்  

பித்�ப்பி�த்�
காதலிக்கிேறன்  

உன்ைன எப்ேபா�ம் 
அன்�டன் �காரி 
17.08.2021

 

கணவன ்மைனவி என்றாேல நைகச்�ைவதான ்

மைனவி  
கட�ைளப் ேபான்றவள்  

எந்த  

நல்ல� நடந்தா�ம்  

அ� கட�ளின் ெசயல் 
எந்த  

ெகட்ட� நடந்தா�ம்  

அ� சாத்தானாகிய  

கணவனின் ெசயல் 
இைதத்தான்  

உங்க�க்�  

ஒண்�ம் ெதரியா�  

ஒண்�ம் ெதரியா�  

என்�  



கணவைனப் பார்த்�  

அவள்
அ�க்க� ெசால்வாள்  

அவளின் தவறால்  

ஒ� விபரீதம் நடந்தி�க்�ம்  

அைத அவைள  

ஒத்�க்ெகாள்ளச் ெசய்ய  

கட�ளா�ம் ��யா�  

என்�  

கட�ேள ைகவிரித்�  

ேகா� ஆண்�கள்  

ஓ�விட்டன
தி�ம்பத் தி�ம்ப 
அைதேய ேப�வதில் 
அர்த்தம் ஏ�ம்  

இல்ைல
இ��ம்  

கடந்�ேபா�ம்  

என்ப�  

கணவன்மார்க�க்�
மட்�ம்
இந்த உலகம் ெசால்�ம்  

ஆ�தல்
.

அன்�டன் �காரி 
16.08.2021

 

 

அழிவில ்வாழ்வா  



கலவரம்  

அ� இங்ேக தினம் வ�ம்  

 

அ� வ�ம்ேபாெதல்லாம்  

ெவ�மேன நிற்�ம்  

சிைலகளின் உயி�ம் பி�ங்கப்ப�ம்  

 

தவெறான்�ம் ெசய்யாமேலேய  

தைரேயா� தைரயாக  

இரத்தச் சகதியாய்ச்  

சிைதந்� கிடக்�ம் சேகாதரா  
 

தி�ர்த் �ேவசம் உன்ைனத்  

�ண்டா�த் �ண்டா�  

ெவறியின் பசிக்�த்  

தீனியாக்கிவிட்டதா  
 

*�தலில்  

என் க�ைணக் கரங்கைள  

உன் கண்ணீர் �ைடக்கேவ  

நான் நீட்�கின்ேறன்  

 

இ�  

ஓரி� நிமிடங்களில்  

காய்ந்�ேபா�ம்  

ஈர ஒத்தடம்தான்  

 



இதனால்  

உன் உயி�க்�ள்  

ெகாதி ெகாதித்�க் ���ம்  

ெந�ப்� ஊற்�கள்  

நிச்சயமாய்  

நிற்கப்ேபாவதில்ைலதான்  

 

ஆைகயினாேலேய  

நிரந்தர நிவாரணத்தின்  

வி�யல் கீற்றாய்  

இந்தக் கவிைத உ�வாக ேவண்�ம்  

என்ற உயிர்த் தவிப்ேபா�  

 

என் வார்த்ைதகைள  

உ�க்கி உ�க்கி  
உன்�ன் வார்க்கிேறன்  

 

நீேயா -  
இன்ைறய ெவறிச் �றாவளியில்  

ெவற்றிகண்ட இனத்தின்  

�வம்ச வைதகளால் �தறப்பட்ட  
தளிர்க்ெகா�யாய் இ�க்கலாம்  

 

அல்ல� -  

ேதால்விகண்ட இனம்  

�ைவத்�க் கிழித்�  

�யரக் ெகா�யில் ெதாங்கவிட்ட  



ைநந்த ஆைடயாய் இ�க்கலாம்  

 

நீ யாராய் இ�ந்தா�ம்  

என் கரிசனம் மட்�ம்  

உனக்� ஒன்�தான் சேகாதரா  
இன்� நான்  

உனக்�ச் ெசால்�ம் ேசதிைய  

உன் �ைளயின் மத்தியில்  

ஓர் �டராக ஏற்றிப்பார்  
 

இங்ேக  

கண்ணீைர �ந்திக்ெகாண்ேடா�ம்  

உன் இரத்த அ�விைய  

 

நாைள  

அங்ேக ஓ�ம்  

மரண காட்டாறாய் மாற்றிவிட  
நீ �றிைவத்� ெவறிெகாள்வதில்  

நிச்சயம்  

நியாயம் இ�க்கிற�தான்  

 

தன்மானெமன்ப� கைடப்ெபா�ளல்ல  

அ� உன் உயிர்ப் ெபா�ள்தான்  

உன்னத உணர்�களின்  

க�ப்ெபா�ள்தான்  

 

 



க�கிக்  

�விந்� கிடக்�ம்  

கணக்கற்ற சடலங்கள்  

உன் �ற்ற�ம் நட்�மல்லவா  
 

ெநா�ங்கி நீராகிக் கிடப்ப�  

உன் உட�ம் உள்ள�மல்லவா  
 

ஆயி�ம்  

என் அன்�ச் சேகாதரா  
 

உன்னிடம்  

எனக்ெகா� ேகள்வி�ண்�  

 

உன்  

நிதான நிமிடங்களின்  

நிழல்ம� அமர்ந்�  

எனக்ெகா� பதிைலச் ெசால்  

 

ெவற்றி என்ப� என்ன சேகாதரா  
 

�ட்டாள் கரெம�த்�  

�ர்க்க அரிவாள் வீச்சில்  

�டத் தைலகைள  

��வற்� ெவட்�ச் சாய்ப்பதா  
 

இல்ைல சேகாதரா  
இல்ைல  



 

தைலகள் எ�ப்பதால்  

உன் தைல�ம் ஓர் நாள்  

�றி ைவக்கப்ப�கிற�  

என்பைத நீ மறக்கலாமா  
 

இன்� தப்பலாம் உன் தைல  

அ� என்�ம் தப்�மா சேகாதரா  
 

இன்�ம் �ட  
உன் தைலக்�ப் பதிலாய்  

இங்ேக உ�ண்ேடா�ய உன்  

இனத்தின் தைலகள்தாம்  

எத்தைன எத்தைன  

 

 

 

 

 

வாழ்வில்  

அழி� வ�ம்தான்  

ஆனால் - 

அழிவில் வாழ்� வ�மா  
சரித்திரம் பார் சேகாதரா  
 

வந்தபின் ஒத்தடம்  

அறிவீனமல்லவா  
வ��ன் ேவர�ப்பேத  



ெவற்றியல்லவா  
 

ஒ��ைற  
அந்த  

இரத்தக் காட்ேடறி  
நம்ைம ந�க்கி அைரத்�  

நைகப்�க் காட்�  

நகர்ந்�ேபாய்விட்ட�  

 

மீண்�ம்  

அைதேய வரேவற்� நீ  
சிகப்�க் கம்பளம் விரிக்கலாமா  
 

என்ன�ைமச் சேகாதரா  
இனி நீ  
ெசய்யச் சிந்திக்கேவண்�ய  

காரியெமன்ன ெதரி�மா  
 

�ட ெவறியர்களின்  

�ர்க்க ேவட்�கள்  

�ற்�ம் �ைளக்காத ேகடயமாய்  

உன்ைன நீ உ�வாக்�  

 

ைகயரிவாள்கைள  

கண்ெதாடா �ழிக்�ள் கடாசிவிட்�  

உன் மேனா பலத்�டன்  

மீண்� வா  



 

எ� ேகடயம் என்�  

நீ ேகட்�த் தவிப்ப�  

எனக்�த் ேகட்கிற� சேகாதரா.  
ேகள்  

 

ெபா�ளாதார ேமன்ைம 
மேனாதிடச் ெசல்வம் 
ேபரறி�ப் ெப�ெந�ப்� 
 

இைவேய  

எந்தக் ெகாம்ப�ம் ெநம்ப��யாத  

�ரண அரண்கள் உனக்�  

 

 

அரிவாள்கள்  

அறிவில்லாதவ�க்ேக ேவண்�ம்  

இந்தக் ேகடயங்களல்லவா  
உனக்� ேவண்�ம்  

 

எந்த நாய் நரி�ம் உன்  

அ�க்ைக�ம் ெதாடத் �ணியாத  

உயர் நிைலைய  

உன் உள்�ச்சடக்கித்  

தவமி�ந்� உனதாக்�  

 

ெவட்�க் ெகாண்� சாவைத  

வீர மரணம் என்�  



�ட்டாள் ேகாஷம் ேபாடாேத  

 

ஒப்�கிேறன்  

வீ� ��ந்� நம் ெபண்களின்  

�ந்தாைன இ�க்�ம் �ர்க்கக் கரங்கைள 

��தாய்க் ெகாய்வ� �ைறயான ெசயல்தான்  

சேகாதரா  
 

அதில் மரணம்  

உன் மண்ணின் ெப�ைமக்�ம்  

தன்மான உணர்�க்�ம்  

மனித�ல இனத்திற்�ம்  

மகத்தான ெதாண்�தான்  

ஆனால்  

 

நடந்� ��ந்த களத்தில்  

வீரம் ெகாள்வெதன்ப�  

இனி வ�ம் சந்ததிப் ெபண்களின்  

�ந்தாைனைய�ம்  

இ�க்கக் ெகா�க்க  

இன்ேற ைகெயாப்பமி�ம்  

சாசனமல்லவா  
 

'ெவட்�' என்ப�  

என்�ம் விட்�ப் ேபா�ம் விசயமா  
ெவட்டாைமேய ேபரறிவல்லவா  
 



 

 

சாவதா வாழ்க்ைக  

வாழ்வதன்ேறா வாழ்க்ைக  

 

வீசிெயறிந்த விைத  

வி�ந்த இடம் �ைளக்�ம்  

ெவட்�ச் சரிந்த கிைள  

தைர ெதாட்ட�ம் �ளிர்க்�ம்  

உலகின் உயிர்கள் வாழ்வதற்ேக  

 

அைத  

உணர்த்�ம் இயற்ைகைய  

உற்�ப் பார் சேகாதரா  
ெவறியரின் தைலகைள  

ெவட்�ச் சாய்ப்ப�  

உனக்� ெவற்றியா ேதால்வியா  
 

ெதாட�ம் அழி�கள் என்ப�  

எக்காலத்�ம் எவர்க்�ம்  

ேதால்விதாேன சேகாதரா  
அன்�  

அ��ண்டால் அழிந்த� ஜப்பான்  

 

இன்ேறா அ�தன்  

உைழப்பின் ெவற்றிேயா�ம்  

ெபா�ள்வளப் ெப�க்ேகா�ம்  



அறி�ச் �டர் ஏற்றி  
உள்ளத் திண்ைம �ட்�  

உலைக ெவன்ேற உலா வ�கிறேத  

அந்தப்  
ேபெரழில் கண்டாயா  
 

அ�வன்ேறா ெவற்றி 
அ�வன்ேறா வீரம் 
அ�வன்ேறா வாழ்� 

 

மீண்�ம் ஓர்  
அ��ண்�ப் ேபாெரன்� 

அ�பட்ட ஜப்பா�ம்  

தாழ்ந்� ேபானால்  

 

�ல்�ம் �ண்�ம் �ட  
எங்�ம் மிஞ்�ேமா  
 

 

 

 

 

 

என் அன்�ச் சேகாதரா  
இரத்தப் பாளமான உன்  

ெநற்றிைய  

அறிெவன்�ம் ெந�ப்�க் ேகா�கள்  

அ�த்தமாய்ப் பதிய  



��க்கிச் ��க்கிச் சிந்தித்�ப் பார்  
 

இன்றின் அவலம் மற  
�ட ெவறிக்�  

�க்கியத்�வம் தராேத  

 

நாைளேய�ம்  

நல்வாழ்� என்�ம் ெந�ய �கம் ேத�  

உன் ெநஞ்ேசா� ேபாரா�  

நல்ல விைடேயா� எ�  

 

வாழ்க்ைக ஒ��ைறதான்  

அைத  

�ட�டன் �ட்�க்ெகாண்�  

��த்�க்ெகாள்ளல் அறிவீனம்  

 

காயங்கைளச் ெசப்பனிட்�  

உன் ேகடயங்கைளத் ேத�  

 

அந்த அறி� ெவளிச்சம்  

உனக்�ள் பட்�த் ெதறிக்க  

சின்னதாய் ஒ� தீ ெமாட்ைடேய�ம்  

�க்கைவத்தால் மட்�ேம  

 

இ� ஒ� கவிைத  

சேகாதரா  
அன்�டன் �காரி 
2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ெவண்ெகாற்றன்,  கவிைத

[�றள்ெவண்பா] 

ஆசான் எனநின்� �சாமல் கள்ளஞ்ெசய் 

ேவசைர ைவேதன் ெவ�ண்�! 

 

[ேநரிைச ெவண்பாக்கள்] 

ப�த்ேதாைலப் ேபார்த்திப் ப�ங்�ம் �லிகள் 

விசநிைற�ம் ெநஞ்�ைட வீணர் - இைச�ைடய 
ஆசான் ெதாழிற்ேக அவஞ்ேசர்க்�ம் கள்ளெவளி 
ேவசத் தவர்ெகன்ேறா வீழ்�? 

 

1

கற்கவ�ம் பிள்ைளகளின் கள்ளமிலா உள்ளத்தில் 
ெபாற்�ைடய கல்வி ��த்திடார்! - அற்பரவர் 
தங்காம இச்ைசக்�ச் சாத்திரைரப் பாழ்ெசய்வார் 
ெவங்கால் நர�ழல்க வீழ்ந்�! 

 

2

தாய்தந்ைதக் ெகாப்பாய்த் த�மிைறக்�ம் ேமலாய்�ல் 
ஆய்ந்தறி விக்கின்ற ஆசாைனத் - ேதர்ந்�லகில் 
ைவத்�த் �திப்பார்! விடெநஞ்சர் ஆகியவர் 
ஏய்த்தால் அழியாேரா இற்�?! 

 

3

கல்ைலச் சிைலயாக்கிக் கண்திறக்�ஞ் சிற்பிேய 



ெபாள்ளிச் சிைதத்தல் ெபா�ந்�வேதா? - கள்ள 

மனத்தர் ��ெவன்� மாணவைர ஏய்த்தால் 
�ைணேயா டழிக ெதாைலந்�! 

 

 4

ேபைத மதியில் ெப�ங்கல்வி ேசர்த்தவைர 
ேமைத எனச்ெசய்� ெமச்சிடார்! - �ைத 
உளநிைறத்�ச் சீடர் உயிரழியச் ெசய்வார் 
வளமழிக வாக்கழிக வாழ்�!  

 

5

சின்னஞ் சி�பிள்ைள சீடெரனப் பாராேத 
எண்ணங் க�த்த இழிதைகயார் - இன்�ம் 
மனிதெரன இவ்�லகில் வாழ்தல் த�ேமா? 
�னிக அறமவைர �ன்! 

 

6

வண்ணக் கன�பல மண்�விழி மாணவரின் 

எண்ணஞ் சிைதக்�ம் இழிதைகயார் - கண்ணவிந்� 

இன்னல் பலேசர்ந்� இ�மாப் பழிந்�ழல்க 
சின்னப் ��வாய்ச் சிைதந்�! 

 

7

ெவள்ைள மனத்ைத வி�ந்தாக்கி வீழ்த்தி�ம் 
கள்ளைர ஆசானாய்க் கண்டைடந்த - தள்ளாப் 
ெப�ம்பாவம் ேபாக்கிடப் பிஞ்�தன் ஆவி 
த�ம்பாவம் நன்ேறா சகத்�? 

 



8

தீச்��ம் என்றறியாச் ேசய்விர�ள் நீட்�வி�ன் 

காய்ச்சினமச் ேசய்மீேதா காட்�வர்? - �ழ்ச்சி�ளார் 
ஆசான் எனநின்� அ�ம்�கைளச் �ட்டால்நம் 
ஏசல் எவர்க்காம் இயல்�? 
 

9

பட்டங்கள் மட்�ெமா� பாங்�ைடய ஆசாைனச் 
�ட்டாெவன் �ள்ளத் ெதாழிலியல்�ம் - �ட்�ன்றிக் 
காட்�ம் உளவியலால் கண்டளந்� நல்ேலாைர 
நாட்டல் இனிய�ேவ நன்�! 10 

 

- ெவண்ெகாற்றன் - கா. விசயநரசிம்மன் 

 

ெபற்ேறார் ெபயர்: ரமா & கார்த்திேகயன் 

© Vijayanarasimhan, 13.11.2021  

 

 



 

 



இராமசாமி �ைரப்பாண்�,  கவிைத

ெபயரிடப்பட்ட அைனத்� 

மரணங்க�ம்.. 

ெகாண்டாடப் ப�ம்.. 

பீடங்களில் உைறந்�... 

காட்சிப் ெபா�ளாயின.... 

எனேவதான் என் அன்ேப.... 
எனக்�ப் ெபயரற்ற மரணம் ேவண்�ெமன.. 

மன்றா�க் ேகட்கிேறன்... 

விைத ெநல்�க்�க் �ட 
பயனற்ற அற்பக் கண்ணீரின் 

ஆற்ெறா�க்ைக ைவத்� 

நான் தான் என் ெசய்ய.. 

நீ�ேம என் ெசய்ய இய�ம்... 

என் கா�கள் கள� ேபாயின.. 

ஆயி�ம் ேபச்சி�ந்த�.. 

என் கண்கள் இரண்�ம் காணாமலாயன.. 

ஆயி�ம் ேபச்சி�ந்த�... 

இன்ேறா என் நா 
பறிேபா�ம் நிைலயில் 
என் அன்ேப கைடசியாகக் ேகட்கிேறன்... 

ெபயரற்ற ெமௗனம் தந்திெடன... 

அற்ப�ம் அபத்��மான் 



இந்தப் பரந்� பட்ட யாவின் �ன்�ம் 
என் வி�ப்பம் இ� ஒன்ேற... 
 

தி� ராமசாமி �ைரபாண்�  
Facebook - 14.03.2019

 

 

 



கவிஞர் வா�ர்ச்ெசல்வன், கவிைத

உழவால் கனிவிைளக்க நா�ம் விைழந்ேதன்..!  

எ�கின்ற கைளப்பா�ம் சலிக்கா� உைழத்ேதன்..! 

 

கிழக்�க்  க�ேமகம் மைழதர மகிழ்ந்ேதன்..! 

பள்ளிப் பறைவகள்  �ள்ளிெயழக் களித்ேதன்..! 

 

பட�ம் ெகா�தனில் 
பலகனிவைக   கண்ேடன்..! 

 

வள�ம்  ெச�தனில்  வைகவைகப் பழங்கண்ேடன்..! 

வாேனாக்�ம் மரங்களில் 
மண்�ய கனிகண்ேடன்...! 

 

�திர்ந்திட்ட �க்கனி உண்�ட விைழ�ற்ேறன்..! 

ெச�ங்கனி ெசங்கனி நல்�ணவாகக் கண்ேடன்..! 

தவழ்ந்தி�ம்  தமி�ேமார் �க்கனிேய உணர்ந்ேதன்..! 

உள்ளம் வி�ம்பி�ம் 
 

ெவள்ளத்தமிைழ
உரக்கச் ெசால்ேவன்..!   

 

�ள்ளி விைளயா�ம் 
பிள்ைளகள் ெநஞ்சில் விைதப்ேபன்..!   

 

�ேவந்தர் ம�வளர்  மகேள தமிழ் என்�ைரப்ேபன்..! 



அகிலம் எங்�ம் அன்ைனத் தமிைழ வளர்ப்ேபன்..! 

ஆண்�கள் பலஆயிரம் கண்டெதங்கள் தமிெழன்ேபன்..! 

உலகம் வா�ம்வைக ெசான்ன�ம் தமிேழ என்ேபன்..! 

ஒற்�ைமகண்டால் ஓங்கிவளரலாம் எனச்ெசால்லக் கண்ேடன்..! 

பிைழகள் மைலயாய்க் �விந்திடக் கண்ேடன்..!  

பிைழகள் தவிர்த்� தீந்தமிழ் வளர்த்திட வழிக�ம் கண்ேடன்..!  

எ�த்�ப் பிறப்பியல் பயிலா� ெசால்ேவன்..!   

பிள்ைளகள் பிைழ�ம்  ப�த்திட தைடதைனத்  உைடப்ேபன்..! 

 

ெமய்கைள  இைணயாகக் கற்க 
தமிழ் நிைலத்� நிற்க..! 

க்ங்
ச்ஞ்
ட்ண்
த்ந்
ப்ம்
ய்ர்
ல்வ்
ழ்ள்
ற்ன்

இ�ேவ ெசால்�ம் �ைறெயனக்  ெகாள்க. 

�தல் நிைல சிறப்பாய் 
வாய்க்�ம்  உச்சரிப்பிற்�..! 

கவிஞர். வா�ர்ச்ெசல்வன் 

ெபற்ேறார்: இைறவன�. தி�.��.பழனிச்சாமி 
தி�மதி. பழ.பழனியம்மாள் 

அன்ைன மக�க்� 



 

ெவற்றரின் ெவளி 
வார்த்ைதகளில்
வாய்பிளந்திடாேத. 

 

வசந்தேம வாழ்ெவன்� 

நம்பிடாேத... 

 

ஆள்ெப�க்கத்தின்
ஆலமரமாேனன்.. 

�ய�ம் மைழ�ம் 
நைனந்ேத கடந்ேதன்.. ! 

ஆ�யிெரன்�  

அைழத்தேபா
ெதல்லாம் அகமகிழ்ந்ேதன்... 

 

ஆயிரம் ரணெமன்� 

 மறந்தைத உணர்ந்ேதன்..! 

 

அைணத்தேபா
ெதல்லாம் அன்ைபப் ெபாழிந்ேதன்... 

 

காம்�கள்நீண்ட
அ�ம்பாகிச்
சரிந்ேதன்..! 

 

உற�கள்  

�ட்டம்ஓ�வ�ம்.. 

இ�ப்பைதப்
பி�ங்கி



உண்�வி�ம்..! 

 

தாெயனப்
�கழ்வார் வாய்கிழிய...! 

தரங்ெகட்ட  

ெசயல்க�ம்
ெசய்தி�வார்..! 
 

ம�மீ� உறங்கி� 

மயிலிறேக
மாற்றங்கள் நா�ம் 
�� வ�ம்...! 

 

ெபண்�கமாய்
வாழ்கின்ற
ெசய்திவ�ம்..! 

 

உண்ைம�ம் �டப் 
ெபாய்யா�ம்.. 

உரக்கச் ெசான்னால் 
ெவ�ப்பா�ம்...! 

 

ஆயி�ம் ஆ�தல் 
நமக்ெகன்�
சில ஆயிரவர் 
நமக்�த் �ைண�ண்�.! 

பாரதி பாடைலப் 
ப�த்�க்ெகாள்.. 

மனதில் என்�ேம 



மாறா உ�திெகாள். !. 

 

இளைமஇ�க்�ம்வைரதான் நீ பால்மா�... 

 

அறிேவா
��க்கட்�ம் உன்ெசயல்பா�..! 

 

எதற்�ம் எங்�ம் ேபாடாேத 
�ப்பா�..! 

 

அைமதி காத்தால் நீ தி�ேவா�.. 

 

அ�, இல்ைலெயனில் 
நீ ெத�ேவா�...! 

 

இல்லறம் என்ப� 

நல்லறம் தான் 

அறம் ேபாற்றி 
திறங்காட்�
வாழ்ந்�வி�..! 

 

வாழ்ைக என்ப�ம் 
சிலம்பாட்டம்
வாழத்ெதரிந்தால்
ெகாண்டாட்டம்..! 

 

வாழ்க மகேள 

�றாண்�.. 

�லம் வளர்க மகேள பல்லாண்�..! 



 

வாழ்க்ைக என்ப� ேதேராட்டம்... 

தின�ம் நா�னால் 
ேபாராட்டம்....! 

 

அன்ைன பாடம் 
ேவப்பங்காய் தான்.. 

கனிந்தால் இனிக்�ம் தப்பா�..! 

 

கவிஞர் வா�ர்ச்ெசல்வன் 
2021

 

 

 



�ைர தனபாலன், கவிைத

அகக் கண் 

 

�கத்தி�க்�ம் இ�விழிகள் உலகம் அறி�ம்  

ேமா�கின்ற ேவல்விழிகள் இளைம அறி�ம்!  

நகத்தி�க்�ம் �ண்கண்கள் மாவலி அறி�ம் 
நா�ேபரின் ெகாள்ளிக்கண் தா�ளம் அறி�ம்!  

�தலி�க்�ம் ெநற்றிக்கண் மத�� அறி�ம்  

�ட்பமான ஊற்�க்கண் மண்ேண அறி�ம்!  

�தலி�க்�ம் �லியின்கண் மாேன அறி�ம்  

�விமாந்தர் அகக்கண்ைண ஆேர அறிவார்?  

 

உள்ளத்� உணர்�கைள உலகில் பலரின்   

ஒளி�ண்ட இ�கண்கள் உரத்�ப் ேப�ம்!  

உள்ளத்தின் ஆழத்தில் உைறந்ேத உள்ள   

உணர்�கைள அகக்கண்ேணா ஒளித்ேத ைவக்�ம்! 

�றக்கண்கள் �ன்சிரிப்�ச் சிரிக்�ம் பலரின்    

�ைககின்ற அகக்கண்கள் சினந்ேத ேநாக்�ம்! 

பிறர்�யைரக் கா�ைகயில் வ�ந்�ம் பலரின்   

பின்�லத்� அகக்கண்கள் ெபரிதாய்ச் சிரிக்�ம்!  

 

 

 

 

அகந்ெதளிந்த சான்ேறார்க்� அகத்தின் கண்ணில்   



அறிெவாளி�ம் அன்ெபாளி�ம் கலந்ேத வீ�ம்!  

அகத்திலவர் கண்ேபால ஒ��ரல் வாசம்  

ஆண்டவனின் �ரலாய� அறேம ேப�ம்! 

�கத்தினிேல  உணர்�கைள மைறப்ேபார் தம்ைம  

�த்ேதார்தம் அகக்கண்ணால் அறிந்ேத ெகாள்வார்!    
தைகைமெயா� அவ�க்�ம் நன்ேற ெசய்வார்  
தம்அன்பின் திறத்தாேல அவைர ெவல்வார்!  
 

இ�ேவ� நிைலதம்ைம எண்ணிப் பார்ப்பீர்  
எந்தநிைல நல்லநிைல என்ேற அறிவீர்!  
�றக்கண்�ம் அகக்கண்�ம் ஒன்றாய் ேநாக்க 
�விவாழ்வில் அைமதிெய�ம் �க்கள் மல�ம்!  

ஒ�ைமநிைல உள்ளத்�ள் உணர்�கள் ஒன்ற  
உள்�ைற�ம் அகக்கண்ணில் ஒளிச்�டர் ேதான்�ம்!  

அறெநறிக்�றள் அகிலத்ைத உய்த்தல் ேபால   

அகக்கண்ணின் ஒளியா�ம் உலேக உய்�ம்! 

 

�ைர. தனபாலன் 
21.11.2021

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



இராமசாமி �ைரப்பாண்�, சிந்தைனகள்

அந்திமைழ பத்திரிைக எந்த வம்� �ம்�க்�ம் ேபாகா�. அந்தப்
பத்திரிைகயின் ஆசிரியர் அேசாகன் ெராம்ப நல்லவர்; தங்கமானவர்.
இ�ந்�ம் இந்த மாதம் �ஜிட்டலில் ெவளியாகி�ள்ள   அந்திமைழ 

பத்திரிைகயில், ‘ நவீனத் தமிழ் இலக்கிய�லகில் ெதான்மக் கைதகள்’

�றித்� ஜாலியாக ஒ� கட்�ைர எ�தி�ள்ேளன். Myth என்ற
ெதான்மங்கள் எப்ப�ெயல்லாம் நில�கின்றன என்ற கட்�ைரயின்
ெதாடர்ச்சியாக நண்பர்கள் வி�பட்ட ெதான்மங்கைள எ��ங்கள்.

அவசியம். 

 

இன்� ெதான்மம் மாறி�ள்ள�.   ஆ� கண்ணகி,
ெநற்றிக்கண்�டன் திரி�றான், வா�ம் வள்�வர், நடமா�ம்
பல்கைலக்கழகம், ஆள் சரியான ச�னி, கைலஞர் என்� நிைனப்�, ஆள்
வ�ேவல் மாதிரி, அவ�க்� ஐஸ்வர்யான்� நிைனப்�, மன்மதக் �ஞ்� …

நவீன வாழ்க்ைகயில் ெதான்மக் கைதயாடல் ெதாடர்கிற�.   தமிழர்
வாழ்க்ைகயில் திைரப்படம் சார்ந்� உ�வாகி�ள்ள ெதான்மங்கள் ஏராளம்.

யதார்த்த வாழ்க்ைக ெதான்மங்களால் நிரம்பி�ள்ள�. இலக்கியத்ைத
�ன்னி�த்திப் பல்ேவ� ெதான்மங்கள் உ�வாக்கப்பட்�ள்ளன. அைவ,

ஒ�வைகயில் �ைன�கள்தான். இலக்கிய உலகில் நில�கிற
ெதான்மங்கைள     உண்ைம என்� நம்�கிறவர்கள் நிரம்ப இ�க்கின்றனர்.
 இலக்கியம் பற்றிய பரந்�பட்ட பார்ைவயில்லாமல் தன்�ைடய ஆ�ைமைய
�க்கியத்�வப்ப�த்த�ம், ��கிய வணிக ேநாக்கங்க�க்காக�ம்�டத் 

ெதான்மங்கள்  உ�வாக்கப்ப�கின்றன. 

     



இன்ைறய காலகட்டத்தில்   நவீனத் தமிழிலக்கிய உலகில் நில�கிற
ெதான்மக் கைதயாடல்கள் ெதா�த்�த் தரப்பட்�ள்ளன.

          சி�பத்திரிைகைய �ன்ைவத்�த் தீவிர இலக்கிய உலகில் பல்ேவ�
ெதான்மங்கள் நில�கின்றன. சி�பத்திரிைக என்ற ெசால்�ட ஒ�வைகயில்
ெதான்மம்தான். சி�பத்திரிைகயில் பிர�ரமாகிற பைடப்�க்கள் எல்லாம்
உன்னதமானைவ என்ற நம்பிக்ைக; மங்கலாக�ம் கலங்கலாக�ம்
எ��வ�தான் சிறந்த பைடப்பின் அைடயாளம்;   சராசரி வாசகர்க�க்�ப்
�ரியாத ெமாழியில் எ�தப்ப�கிற கட்�ைரகள் தனித்�வமானைவ. 

    

சி�பத்திரிைகக்காரன் என்ற ெதனாவட்�ம், நம்பிக்ைக�ம்;

சி�பத்திரிைக ஆசிரியர் என்ற ேஹாதாவில் மாெப�ம் சாதைனயாளராகத்
தன்ைனக் க��கிற ஆசிரியர். �ந்�� பிரதிகள் அச்ச�க்கிற
பத்திரிைகதான் சி�பத்திரிைக. இத்தைகய சி�பத்திரிைகயில் பைடப்�ப்
பிர�ரமாகிவிட்டால், இலக்கியச் சிகரத்ைத அைடந்� விட்டதாகக் க��ம்
மனநிைல. 

 

ஐம்ப�களில் ’எ�த்�’ பத்திரிைக   ெதாடங்கி ைவத்த
இ�ண்ைமயான கவிைத மரைப 2020 ஆம் ஆண்��ம் அப்ப�ேய
நகெல�த்�, அத்தைகய மரபின் ெதாடர்ச்சிதான் சிறந்த கவிைதயின்
அைடயாளம் என்� நம்�தல். ஒ� �� சார்ந்� �றிப்பிட்ட
எண்ணிக்ைகயிலான கவிஞர்கள் எ��வ� மட்�ம்தான் நவீன கவிைத
என்� பிரகடனப்ப�த்�தல்; ேவ� யார் கவிைத எ�தினா�ம்   கவிைதப்
�த்தகத்ைத வாசிக்காமல் அவன் எ��ற� எல்லாம் கவிைதயா? என்�
திட்�தல். 

         

         கவிைத என்ப� பார்ப்பனர், பிள்ைளமார் ேபான்ற உயர்சாதியினர்க்�
மட்�ம்தான் சாத்தியம்; பிறப்பினால் தலித்தாக இ�க்கிறவர் எப்ப� சிறந்த



கவிைத எ�த ���ெமன்� ெவ�ப்�டன் ெசால்கிற திமிரான ேபச்�.

               ஔைவ, ஆண்டா�க்�ப் பின்னர் ெபண் கவிஞர்கள் தமிழில்
உ�வாகவில்ைல என்ற ஆண் ேமலாதிக்கப் ேபச்�. ஆங்கிலச் ெசாற்கைளக்
கலந்�, தி�கலான ெமாழியில் எ�தப்பட்ட   விமர்சனத்ைத
�க்கியமானதாகக் க��தல். அ�த்த�த்த வாசிப்பில் �ரியக்��ய
கவிைதையப் பற்றி ஒ�ேபா�ம் �ரியாத ெமாழியில் விமர்சித்� எ�தப்ப�கிற
விமர்சனத்ைத சிறப்பானதாகக் க��தல்.  இலக்கிய விமர்சனம்   என்றால்
ஒ� பைடப்ைப எதிர்மைறயாகக் கண்டனத்�டன் திட்� எ��தல் என்ற
பார்ைவ. 

         

ஒ� காலட்டத்தில்   தடம் பதித்த பைடப்பாளி இறந்� சில
பத்தாண்�க�க்�ப் பின்னர் அந்தப் பைடப்பாளி     வா�ம் காலத்தில்
பத்திரிைகயில் எ�தி, அைத ேவண்டாெமன்� ெதா�ப்பில் ேசர்க்காமல்,

கசக்கிப் ேபாட்ட தாைளத் ேத�ெய�த்�, தற்சமயம் ெசம்பதிப்� என்ற
ெபயரில் �த்தகமாகக் ெகாண்� வ�தல். ெசம்பதிப்�ப் பற்றிய பிேரைம.

 எ�ப�கள் காலகட்டத்திய பைடப்பாளர்கள்தான் சாதைனயாளர்கள் என்�
2020 ஆம் ஆண்��ம் எ��தல். இந்த விஷயத்தில் ெமாழி
திைரப்படத்தில்   ேபராசிரியராக வ�ம் பாஸ்கர்   ேபால் ஒ� காலகட்டத்தில்
உைறந்தி�க்கிற சிலர் ெதாடர்ந்� நாளிதழ்களில் எ��கிற கட்�ைரகள்.  

         

மார்க்�ஸ், ேபார்ேஹ, �ரஹாமி ேபான்றவர்களின் பைடப்�கைள மட்�ம்
எப்ெபா��ம்   உயர்வாகக் ��தல்; தமிழில் சிறந்த பைடப்� எ��மில்ைல
என்� ��தல். தாஸ்தாெயவ்ஸ்கியின் அகம் சார்ந்த பைடப்�கைள மட்�ம்
உன்னதமானைவ, அவ�க்� நிகராக உலகில் யா�மில்ைல என்� ெதாடர்ந்�
எ��தல். தி�க்�றள் உலகப் ெபா�மைற என்� ெகாண்டா�தல்.

பாரதிதாசன் இனவாதம் பா�ய கவிஞன் என்ற �றக்கணிப்�. பாரதிக்�



அ�த்த மகாகவி நான் தான் என்� ெப�ைமயாகச் ெசால்�ம் கவிஞன்.

ெமௗனியின் 24 கைதக�ம் அற்�தம்; ெமௗனி, தமிழ்ச் சி�கைதயின்
தி��லர்; ெமௗனியின் சி�கைதக�க்� ஒப்பீடாகத் தமிழில் யாைர�ம்
ெசால்ல ��யா� என்ற பினாத்�தல்.  

        

தி.ஜானகிராமனின் ’ேமாக�ள்’ நாவைல விமர்சனம் எ��மின்றிப்
பாராட்�தல்; ெவ�ஜனப் பத்திரிைகயின் வாசகர்க�க்காக எ�தப்பட்ட
ேமாக�ள் நாவலில்   வ�ம் ய�னா மீதான காத�டன் �ம்பேகாணம்
ெத�க்களின் அைலந்த� �றித்த பதி�கள். �ஜாதாவிற்�ப் �த்தகங்கைள
அ�ப்பிவிட்�, அவர் ஏதாவ� தன்ைனப்பற்றி எ�த மாட்டாரா என்�
காத்தி�ந்�விட்�, ெவளியில் �ஜாதாைவப் பற்றிக் ேகவலமாகப் ேப�தல்.

ந�லனின் ’ராமச்சந்திரனா’ என்ற கவிைதைய மட்�ம் வாசித்�விட்�,

பித்� மனநிைலயில் அைலதல்.  

ேகாணங்கியின் எ�த்�கைள வாசிக்காமல், அந்தப் ெபய�ம்,

அவ�ைடய ேபச்�ம் உ�வாக்�கிற ேபாைதயில் திரிந்�,ேகாணங்கியின்
நண்பன் என்ற பில்டப்.               இலக்கியப் பைடப்�கள் �லம் �ரட்சிைய
உ�வாக்கிட ���ெமன்� எ��கிற இட�சாரிப் பைடப்பாளரின் நம்பிக்ைக.

ெமாழிெபயர்ப்�ப் பைடப்�கள் எல்லாம் ேமன்ைமயானைவ; இலத்தீன்
அெமரிக்க இலக்கியப் பைடப்�களின் தமிழ் ெமாழிெபயர்ப்�கள்
காத்திரமானைவ; இ�பத்� நான்� ெமாழிகளில் 64 லட்சம் பிரதிகள்
ெவளியாகி�ள்ள நாவல், உலக இலக்கியத்தின் உன்னதமான நாவல்;

ெமாழிெபயர்ப்�ப் பைடப்�க�டன் ஒப்பி�ம்ேபா�, தமிழில் சிறந்த நாவல்
எ��ம் இல்ைல. 

 

தமிழ்க் கவிைதகள் �றித்�ப் �றக்கணிப்பான மனநிைல;

ெமாழிெபயர்ப்�க் கவிைதகள் ஒப்பீ� அற்றைவ என்ற நம்பிக்ைக. எரிட்ேடரிய



ெமாழியில் அற்�தமாக ஒ� நாவல்   மட்�ம் எ�தி�ள்ள ெபண் பைடப்பாளி
ேபால உலகில் யா�ம் இல்ைல எனக் ��தல். அப்�றம் அந்தப் ெபண்
பைடப்பாளியின் நாவைல ெமாழிெபயர்த்�க் ெகாண்��ப்பதாகப்
பிரகடனப்ப�த்�தல். 

          

ேபார்த்�க்கீசிய ெமாழியில் 23 நாவல்கள் எ�தி�ள்ள
நாவலாசிரியரின் பதிேன� நாவல்கைள வாசித்�விட்�, தற்சமயம்
பதிெனட்டாவ� நாவலில் பாதியள� வாசித்�க் ெகாண்��க்கிேறன் என்�
எ��தல். �த்த கவிஞரிடம் அணிந்�ைர வாங்கிக் கவிைதப் �த்தகத்தில்
ேசர்த்தால், இலக்கியத் த�தி கிைடக்�ம் என்ற நம்பிக்ைக. ெசாந்த சாதிப்
பைடப்பாளிக�க்� மட்�ம் �ட்டங்கைளத் ெதாடர்ந்� நடத்திவிட்�,

தன்�ைடய கவிைதகைளக் �றிப்பிட்ட சாதிையச் சார்ந்த காரணத்தினால்
�றக்கணிக்கின்றனர் என்� ஒப்பாரி ைவக்கிற உயர்சாதிக் கவிஞர். 
        

சாகித்திய வி�� ெப�வதற்காக எல்லாவிதமான லாபிக�ம் ெசய்�,

அறிவிப்� ெவளியான�டன் அந்த வி�� தானாகத் ேத� வந்ததாகக்
�ட்டங்களில் ேப�கிற வி�தாளரின் ேபச்�. கிளாசிக் நாவல் வரிைசயில்
பிர�ரமாகி�ள்ள நாவல்கள் எல்லாம் அவசியம் வாசிக்கப்பட ேவண்�யைவ
என்� விளம்பரப்ப�த்�கிற பதிப்பகம் உ�வாக்�கிற �ைன�. �றிப்பிட்ட
பதிப்பகம் ெவளியி�கிற பைடப்�கள் எல்லாம் �க்கியமானைவ என்ற
பிரச்சாரம். பதிப்பக வி�வாசிகள் ேசர்ந்� நடத்�கிற �த்தக ஆராதைனக்
�ட்டம். பதிப்பகம், பதிப்பாளர் பற்றிய பில்டப். 
        

  காலச்�வ� என்ற ெபயர் நவீன இலக்கியப் பத்திரிைக�லகில்
ெதான்மம். �ன்ெனா� காலத்தில் கைணயாழி பத்திரிைக ெதான்மமாக 

இ�ந்த�. இழ� வீட்�ல்�ட தனக்� மாைல விழாதா என்ற ேநாக்கில்,



எப்ெபா��ம்   ஏேதாெவா� பிரச்சிைனைய �ன்ைவத்� எ�தி, எல்ேலாரின்
கவன�ம் தன் மீ� வி�மா� ெசய்கிற எ�த்தாளரின் மேனாபாவம். 

       

  எவ்விதமான ேவைல�ம் ெசய்யாமல், அைலந்� திரிந்�, பைடக்கிற
��ேநரப் பைடப்பாளியிடமி�ந்�தான் உன்னதமான பைடப்� வ�ம்; மற்றப�
ஏதாவ� ேவைல, அ�வலகப் பணியாற்�கிற ப�தி ேநர
எ�த்தாளனிடமி�ந்� சிறந்த பைடப்� வரா�. 

    

டாஸ்மாக்கில் விற்கப்ப�ம் மட்டமான ம�ைவ ெவ�ம் வயிற்றில்
��த்�விட்�, எரிச்ச�டன் கண்டேமனிக்�ப் ேபசி, அலப்பைற பண்ணி,
உள�கிற பைடப்பாளிையக் கலகக்காரனாக அவதானித்தல். எல்லாம்
ெதான்மங்களாக மா�கிற இன்ைறயச் �ழலில் என� கட்�ைர�ம்
ெதான்மக் கைதயாடலாகி விட்ட�. விடா� ெதான்மம். 

 

தி� ராமசாமி �ைரபாண்� 
Facebook - 04.07.2020

 

 

 

 



 

 



இராமசாமி �ைரப்பாண்�, இறப்ப� இயல்பான�,

கட்�ைர

என் அ�ைம நண்பன் பிரபஞ்சன் அழகாக மைறந்தான்... அவ�டன் நான்
நிைறய ெபா��கைள கழித்தி�க்கிேறன்..   

�ற்ற உணர்� எவ்வள� சிக்கல் மி�ந்த� என்பைத நாங்கள் ெசன்ைனயில்
ேபசி(?)க் ெகாண்ேட ேபசியி�ந்ேதாம்.. அவனின் பச்ைசமாமி ெமஸ்
கைதயாடல்  �றித்த எங்கள் ேபச்� எம்மி�வ�க்�ம் மறக்க இயலாத�.. 

எந்தச் சங்கடம் இன்றி ��ப்ப�, �ைகப்ப�, அதீதக் காதலில் ெபா� ெவளி
�றித்த பயம் ஏ�மற்� காதைல இயற்ைக வழியாக இயல்பாக
ெவளிப்ப�த்தல் என என் நிைறய இயல்�க�க்� அவ�ம் �க்கிய
காரணம்.... 

உனக்�ம் அவர்க�க்�ம் இைடேய உள்ள சிக்கல் தீராமல் ேபாயின... 

அதனால் என்ன... 

�ற்� ைவத்த ப�திகளின் மீதான கீேமா ெதரபி க�ம் சிக்கல்
ெகா�க்�ம்.. 

அதனால் என்ன... 

இறப்பின் வலிைய எ�ம்�கள் ேமனி ���ம் ஊர்ந்தி�ம் சிக்கைல
உணர்ந்தி�ப்பாய்... 

அதனால் என்ன.... 

உன்ைன தமிழ் நிைனவில் ைவக்�ம் என்�ம்.... 

இறப்� இயல்பான�.. அழகான�... 

பின்� எப்ேபாதாவ� ேப�ேவாம்... 

 

தி� ராமசாமி �ைரபாண்� 



Facebook - 22.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Lateral Thinking by Tamils

 

 

 

LTM1 - கவிைத (1) 

 

எ��கள் க(�)ைதகள் ஆன கைத 
 

வள்�வன் �ட 
எங்கள் �ட்டணிேயா�தான் 

�ற�ம்
ெசான்னார் ெவற்றிகண்டார்...! 
 

ைவக்ேகா�ம் �ல்�ம் தந்தீர்கள்  

உர�ம் உைழப்�ம் தந்ேதாம்..! 

 

பசியில்வா�ம் பிள்ைளக்�ம் 
ப�க்ைக ேநாயாளிக்க�ம் 
உயர்தர/ உயிர்தர உணவளித்ேதாம்..! 

 

எைமேயேனா  
ேவண்டாக்
கனியாக்கி விட்டார் ெவ�த்�  

ஒ�க்கிவிட்டார்....! 
 

ேவ�க்ைக  

மனிதர் �ட்டம் 



விபரீதம் ெசய்�விட 
ேவதைனயாச்�  

எங்க மனம்.....! 

 

கரக்�ம்வைர
கரந்�விட்�
கறிக்கைடக்�  

நாங்க இப்ேபா..! 
 

இயற்ைகேயா�
இ�ந்த எம்ைம 
இயற்ைக எய்த 
இரக்கமின்றி வண்�களில் 
ஏற்�கின்றீர்..! 
 

உங்களின்
கனெவல்லாம்
உயிரற்ற பணந்தாேன 

உயிர்தந்த நாங்கெளல்லாம்  

உைடஞ்ச பாைனயாேனாம்..! 

 

 

மனமில்லா
மாந்தர்கைள
ெபா�த்த�ள
மனமில்ைல
என்றா�ம்
மனம்ெபாங்கிய அ�கின்ேறாம் 
உங்களின் எதிர்கால 
வாழ்ைவ எண்ணி..! 



 

சீைமமா� வந்ததால 
நாங்கசீரழிஞ்� ேபாேறாேம.. 

சீக்காளியாகி
நீங்கெளல்லாம்
ஒ�நாளில்
சாவத்தான் ேபாறீங்க..! 

அப்ப�ம் சாணவராட்� 
பா�ேவ�ம் ஞாபகமி�க்கட்�ம்.. 

சக்களத்தி (ெசர்சி) வந்தபின்� எங்களின் 

சரித்திரேம
மாறிப்ேபாச்�.. 

 

அழகான ெபண்ைணக் 
காணில்
அசந்த�நிற்�ம்
ஆைளப்ேபால, 

அவளின் ஒய்யார 
அழகிற்� ஒய்யாரக்ெகாட்டைகயாம்,  

 

எங்க�க்� எப்ப�ேம இளந்தமர நிழல் தாேன..! 

 

எமேலாகப்பதவிெயல்லாம்
எல்லா�க்�ம் ஒன்றில்ைல.. 

பாவிகள் என்ேற 
ஆகிவிட்�ர்..! 
 

கட்டத்ெதாட்�ச்
சத்தம் காதில் 



ேகட்கிற�.. 

என்றா�ம்  

எங்கமனம்
உங்கைளத்தான்
நிைனக்கிற�...! 

 

இயற்ைகேயா� இ�ந்த�ட்டத்ைத 
இயற்ைக எய்தவழிவைக 
ெசய்திட்�ர்...! 
 

நாட்�ப்�றங்களில்
நாட்டங்ெகாண்டால் நானிலேம 
நன்ைமயில் ஓங்�ம்.. 

இல்ைலெயனில்
மாந்தர் �ட்டம் 
மண்ணின் ம�யில் உறங்�வார்கள்..! 

 

பாேல நஞ்சா�ம் 
சங்கடத்ைத மாற்�ங்கள் 

மாற்றினப் ப�ைவ 

எல்லாம்
மண்ணில் �ைத�ங்கள்..! 

 

மண்ணின் ைமந்தர்கேள இனி�ம் உறக்கம் 
ேவண்டாம்..! 

 

இைரதந்த நாங்கேள 

உங்க�க்�
இைரயாகிப் ேபாகலாமா..? 



 

மண்ைடக்�ள்
�ைளயி�ப்ப�
உண்ைமெயனில்
உணர்� ெபற்�ைழ�ங்கள்.! 

 

உன்னத வாழ்� 

உங்களின்
சந்ததிக�க்ேக�ம் வாய்க்கட்�ம்..! 

 

வாய் ��யி�ந்தால் 
மண்��ப்
ேபாவீர்கள்..! 

 

மா�டம் ேமம்பட 
மண்பய�ற
வாழ்ேவாம்.. 

வா�ங்கள்..! 

 

க�ைத கட்ெட�ம்� 
ஆனகைத பழ�.. 

இ� எ��கள் 

க�ைதகளான கைத�தி� ...! 

 

கண்ணீர் சிந்தாமல் 
க�த்ேதா� சிந்திப்பீர்....!  
 

உயிர்நீராம்
பால்த�ம் நாட்�ப் ப�க்கைளக் 
காப்ேபாம்..! 



 

தமிழர்கள் அைடயாளங்களில்  நாங்கள் �தன்ைம என்பைத மறவாதீர்..! 
 

கவிஞர் வா�ர்ச்ெசல்வன் 

ெசன்ைன அ�ம்பாக்கம் 
இந்தியா. 
.

LTM1 - கவிைத (2) 

 

�ன்பச்சிக்க�க்�ள்
�யரத்தின் வளைமகள் 

எ�ம்�க்�டாய்
ஏணிைவத்� ஏறியேதா! 
 

இனெவறிப் �யலில் 
க�ப்�ம் ெவ�ப்�ம் 
களம் கண்டதால் 
இ(ன)டம் மாறின 

இனெவறிக்க�ைதகள்
ஒன்றாய் ....!!!!...???? 

 

சாதி(தீ)ய பா�பாட்�ல் 
சல்லாப உணர்�கள் 

ச�க்க� பட்ட சாட்சியின் 

சரித்திர �றியீ�கள் 

 

�ணி�ம் இல்லா 
ேதா�ம் இல்லா 



அைர நிர்வாணம் 
 

இைவகள்  

அதிசிய�மல்ல
ஆச்சரிய�மல்ல
 

பாவாக்கம ்கவிஞர ்பறம்�நடராசன ் காைரக்�� 
.

 

LTM1 - கவிைத (3) 

உைழத்� ஓடாகிப் ேபான உயரினங்கள் 

பிறவிக்�ைறேயா  ெப�ம்பிணி ேநாேயா... 
உ�� ஒ�ங்கியேதா 
உழா� �டங்கியேதா... 
பசிப்பிணி ெகா�ைமேயா...  
பாரா�ேபான வ�ைமேயா... 
க�ப்� ெவள்ைள கலப்பிணேமா... 
கண்கள் மிர�ம் காட்சிப் பிைழேயா... 
கன்ைற ஈன்ற �ைறேயா... 
கவிைதக்கான க�வானேதா... 
கண்கள் கலங்கி நிற்கிேதா... 
கண்கள் கலங்க ைவக்�ேதா... 
கஞ்சிக்காக ஏங்�ேதா... க�வைறயின் �ற்றேமா... 
கண்�றங்கிய ேநரேமா... 
கட�ள் பைடப்பின் ஊனேமா... 
ெசல்வராணி ரத்தின�மார்   
.

LTM1 - கவிைத (4) 



நாகப்பட்�னம்
ஒட்�ப் பிறந்ேதாம் ஒ�ங்கி நின்ேறாம்- யாம் 
ஈ�யிரா ஓ�யிரா அறியா� வியந்ேதாம்! 

ஓர் உடலில் இ� தைலயாம்- இ� 

 அறிவியல் உலகின் சிக்கல் கைலயாம்! 

 - ஆ.ஆனந்தேவல். 

.

LTM1 - க�த்�ைர (1) 

இங்ேக ெமலிந்� கா�ம் காைளகைள கா�ம்ெபா�� மனம்
ெவ�ம்�கிற�; 

தமிழ் மர� நலிந்� வி�ேமா என்� எண்�ம் ெபா�� மனம்
பைதபைதக்கிற�... 

.

LTM1 - க�த்�ைர (2) 

தமிழனின் வீர விைளயாட்டாம்- ஜல்லிக்கட்�; தமிழனின் பாரம்பரியத்ைத
உல�க்�ச் ெசால்�ம் உயிர் �ச்சாம்; 

.

LTM1 - க�த்�ைர (3) 

நலிந்த காைளக�க்�ம், அதற்� நன்ைம ெசய்யத் ��க்�ம்
காைளயர்க�க்�ம் உதவி�ேவாம்; ஊட்டம் ெகா�க்க 
நல்ல �ழ்நிைலைய உ�வாக்கி�ேவாம்.... 

.

LTM1 - க�த்�ைர (4) 

வ�ைமயி�ம் ஒற்�ைம - MM Ashraf Ali (M) 

.

LTM1 - க�த்�ைர (5) 

பச்ைசயத்ைத இழந்த உல� (F) 

.



LTM1 - க�த்�ைர (6) 

ெபாதி �மக்கப் பிறந்தவர்கள் நாங்கள் என்� வாயில்லா ஜீவன்கள் -

Manimekalai (F) 

.

LTM1 - க�த்�ைர (7) 

எல்லாேம க�ந்�ைளக்�ள் 

.

LTM1 - க�த்�ைர (8) 

என்ன ஆனா�ம் சரி  
நாம் பிரியாமல் இற(இ�)ப்ேபாம் - Dr Semmal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 



 



ேகாைவ ஞானி�டன் ஒ� ேபட்�, கட்�ைர

ேகாைவ ஞானி

ேநர்காணல்கள்  ெதா�ப்பிலி�ந்� 

 

 

 

ஞானி�டன் ஒ� ேபட்�....  

'ஞானி' தன்ைன என்�ம் ஒ� இலக்கிய மாணவன் என்�
ெசால்லிக்ெகாள்ள வி�ம்�கிறார். ேகாைவையச் ேசர்ந்த இவ�க்�
இலக்கியம், தத்�வம், அரசியல் ஆகியவற்றின் அ�ப்பைடகைள
ஆராய்வதில் ஆர்வம் அதிகம். ேகாைவயிலி�ந்� �ன்� ெவளி வந்த '�திய
தைல�ைற' ேயா�ம், தற்ேபா� ெவளி வ�ம் 'பரிமாணம்' என்ற இதேழா�ம்
ெதாடர்�ைடயவர் இவர். தன்�ைடய விமர்சனங்கள் சில சமயங்களில்
பிறைரப் �ண்ப�த்�வதாக இ�ந்த ேபாதி�ம் அைதத் ேதைவ என்�
க��பவர், பிறர், இவைரப் பற்றிச ெசய்�ம் விமர்சனங்களி�ள்ள
உண்ைமையப் �ரிந்� ெகாள்ள இவர் வி�ம்�கிறார். கடந்த, பதிைனந்�
ஆண்�க�க்� ேமலாக, "இலக்கிய மாணாக்கராக" இ�க்�ம் இவர்,



பத்திரிக்ைகெகன்� ேபட்� ெகா�க்கச் சம்மதித்த� இ�ேவ �தல்
�ைறயா�ம்.  

ேகாைவ வட்டத்தில ் ெந�ங்காலமாக இலக்கியத ் �ைறயில ் பல
மன்றங்கள ் ெசயல்பட்��க்கின்றன. சில பத்திரிைகக�ம ் ெவளி
வந்தி�க்கின்றன. இவற்றில ்உங்கள ்பங்� என்ன ?  

கடந்த 25 ஆண்�க�க்�ள் ேகாைவயில் பலவைகயான இலக்கியக்
கழகங்கள் ேதான்றி வளர்ந்�, மீண்�ம் ேதான்றி வளர்ந்�
வந்தி�க்கின்றன. சமய இலக்கியம் சம்பந்தமான �யற்சிகைள ஒ�
�றிப்பிட்ட வட்டாரத்தினர் ெதாடர்ந்� ெசய்� வ�கின்றனர்.
இலக்கியத்ைதப் ெபா�த்தவைர ேகாைவ இலக்கியப் ேபரைவ, இலக்கிய
நண்பர்கள் சங்கம், ேதன் ��, சிந்தைனமன்றம், சிந்தைனயாளர் மன்றம்,

வானம்பா� இயக்கம், இலக்கிய ஆய்வரங்கம், ெகாங்� இலக்கியப் ேபரைவ
�தலியைவ இங்� ேதான்றி வளர்ந்த மன்றங்கள். தமிைழ பயிற்� ெமாழி
ஆக்�வதன் ேதைவ பற்றி ேகாைவயில் நடந்த விவாதங்க�ம் �யற்சிக�ம்
சிறப்பாகக் �றிப்பிடத் தக்கைவ தமிழ்க் கவிைதயில் ச�க
கண்ேணாட்டத்ைதப் ��க்கவிைத வ�வத்�க்�ள் ெகாண்� வர �யன்ற�
வானம்பா� இயக்கம். இந்த இயக்கத்தில் �றிப்படத் தக்கவர். �வியர�,

இள��� , சிற்பி, ேதனரசன், சக்திக்கனல், சிதம்பரநாதன் �தலியவர்கள்.

இவர்கள் கவிைதச் சாதைன ஆராய்ச்சிக்�ரிய�. இந்த இயக்கத்தின்
விமர்சகர்களாக நா�ம், ஜன. �ந்தர�ம், ஜன ஒளி�ம் இ�ந்ேதாம்.  

பின்னர், இவ்வியக்கம், சிலர� தன்னிச்ைசயான ேபாக்கினா�ம்
இயக்கமாக்�ம்ேபா� சிலர் தன� தைலைமையப் பறி ெகா�க்க ேவண்�ம்
என்பதனா�ம், கவிைதகைள ேம�ம் தத்�வச் ெசறிேவா� ெகாண்�



ெசல்வதில் பயிற்சி ெபறாததினா�ம், கவிைத தங்க�க்�த் தந்த ெப�ைம,

ஆணவமாகச் சிலரிடம் மாறியதனா�ம் இயக்கம் சீர்�ைலந்த�. இன்�,

''வானம்பா�"  ஒ� கவிைத இதழ் என்ற அளவில் மட்�ம் ெவளி வ�கிற�.

 

ேகாைவயில் இலக்கிய வளத்ைதப் பரப்பியவர்கள் என்ற வைகயில்
ேபராசிரியர் மா. ரா, ேபரா.��சாமி, �.ெவ, கி�ஷ்ணசாமி ஆசான்,

�வியர�, சிற்பி �தலியவர்கைளக் �றிப்பிடலாம்.  ேகாைவயிலி�ந்� ெவளி
வந்த இலக்கிய இதழ்களில் �றிப்பிடத் த�ந்தைவ '�திய தைல�ைற',
'ேதனீ' ஆகியைவ.  

இலக்கியத்தில ் �ற்ேபாக்� இலக்கியம,் பிற்ேபாக்� இலக்கியம்
இ� பற்றி உங்கள ்க�த்� என்ன?  

அ�த்தமான தன்ைம�ைடய� �ற்ேபாக்� இலக்கியம். ச�கத்தில் பல்ேவ�
வைகயான, பல்ேவ� தரப் பட்ட வாழ்க்ைக நிைலகள் உள்ளன. இைவ எல்லாக்
காலத்�ம் பல்வைகப் பிரச்சிைனகேளா� இ�க்கின்றன. இப்ேபா�
இப்பிரச்சிைனகள் சிக்கல்கள் க�ைமயாயி�க்கின்றன, இவற்றிற்கான
காரணங்க�ம் ஆழப்பட்�ள்ளன, அகலப்பட்�ள்ளன. இப்பிரச்சிைனகைள
இலக்கியம் ெவளியி�கிற�. இைதச் சரியாக ெவளியிட்டால் அ�ேவ
பிரச்சிைனயி�ைடய தீர்�க்கான எண்ணங்கைள�ம். வி�ப்பங்கைள�ம்
�யற்சிகைள�ம் �ண்�ம், இத்தன்ைம�ைடய இலக்கியம் �ற்ேபாக்�
இலக்கியம், உண்ைமகைளப் பற்றி அக்கைர ெகாள்ளாமல், ெவ�ம் வணிக
ேநாக்ேகா�, ெவற்�க் கற்பைன அழ�கேளா�, தா�ம் ஒ� எ�த்தாளனாக
இ�க்க ேவண்�ெமன்ற ெப�ைமேயார் ெசய்யக்��யைவ பிற்ேபாக்�
இலக்கியம்.  



இ�வைர தாங்கள ்பைடத்�ள்ள இலக்கியப ்பைடப்�க்கள ்எைவ?  

�ன்�, சில கவிைதகள் எ�தியி�க்கிேறன். எப்ெபா��ேம தத்�வ
ேநாக்கிலான விமர்சனத்தில்தான் எனக்� அதிகமான ஆர்வம்.

இம்�ைறயில் சில கட்�ைரகைள�ம், �ல்கைள�ம் எ�தியி�க்கிேறன்.

என� கவிைதகளில் சிறந்த� என்�, 'கல்லிைக'ைய நான் �றிப்பிட்�க்
ெகாள்ளலாம். "இந்திய வாழ்க்ைக�ம் மார்க்சிய�ம்", "ேமட்�ல் ஒ� அழகிய
வீ�"- இவற்றில் �தல் �ல் இந்தியா�க்ேகற்ற மார்க்சியத்ைதப் பற்றிய ஒ�
�ன்�ைர. அ�த்த �ல், ெஜ கி�ஷ்ண�ர்த்தி ையப் பற்றிய ஒ� விமர்சன
�ல்.  

தமிழ ்எ�த்தாளர்களில ்நீங்கள ்வி�ம்பக ்��யவர ்யாவர?்  

நாவலாசிரியர்களில் கன.�ப்பிரமணியம்,   தி.ஜானகிராமன்,

லா.சா.ராமாமிர்தம், �ந்தரராமசாமி, எம்.வி.ெவங்கட்ராம், கி�த்திகா,
இந்திராபார்த்தசாரதி, ெஜயகாந்தன், சி�கைத ஆசிரியர்களில்
இன்�ள்ளவர்களில்   வண்ணநிலவன், வண்ணதாசன், �மணி,
பா.ெஜயபிரகாசம் கவிஞர்களில் தர்�சிவராம், ப�வய்யா, ஞானக்�த்தன்,

அப்�ல்ர�மான், �வியர�.  

வட்டார இலக்கியம ்பற்றி உங்கள ்க�த்� என்ன?  

வட்டார இலக்கியத்தில், �றிப்பிட்ட வட்டாரத்தின் ெமாழிைய சிறப்பாகக்
ைகயாள்வ�ம் �றிப்பிட்ட வட்டாரத்தின் ச�க பழக்க வழக்கங்கைள
எ�த்�ச் ெசால்வ�ம் இன்� �தன்ைமயாகி இ�க்கின்றன.   'கரிசல்'

இலக்கியம் என்பைத கி. ராஜநாராயணன், �தலியவர்கள் சிறப்பாக தமிழில்
நிைல நி�த்தி�ள்ளனர். ெமாழி நைடயி�ள்ள சில தனிக் ��கள்,   பிற



வட்டாரத்ைதச் சார்ந்தவர்க�க்�ப் �ரியாமலி�ந்த ேபாதி�ம் ஒ�
இலக்கியத்ைதப் பற்றிய சரியான அறிைவப் ெப�வதற்� இந்தச் சிரமத்ைத
வாசகர் ேமற்ெகாள்வ� ேதைவயாக இ�க்க ���ம். வட்டார இலக்கியத்தில்
சாதைன �ரிந்தவர்களாக ��ைமப்பித்தன், சண்�க�ந்தரம், நீல.

பத்மநாபன், ெபான்னீலன், கி. ராஜநாராயணன், பா. ெஜயப்பிரகாசம், �மணி,
தி. ஜானகிராமன் �தலியவர்கைளக் �றிப்பிடலாம். ெமாழி நைடைய�ம்
ச�கப் பழக்க வழக்கங்கைள�ம் பற்றிய அறிைவத் ெதா�ப்ப�ம் அவற்ைறத்
தம் பைடப்�க்களில் பயன் ப�த்�வ�ேம, கவர்ச்சியான அம்சங்களாக
இ�ப்பதனால் எ�த்தாளர்கள், இதற்�ள்ேளேய �டங்கி வி�கிறார்கள்.

இதனால் தான் வட்டார இலக்கியம் ��கிய எல்ைலக்�ள் ெசயல்ப�வதாக
விமர்சனம் எ�கின்ற�. ஆனால் இவற்ேறா� அந்தக் �றிப்பிட்ட
வட்டாரத்தின் வரலாற்� ரீதியான ெபா�ளியல் பிரச்சிைனகைள
ைமயப்ப�த்தி எ��வ� வட்டார இலக்கியத்தின் கனத்ைத
அதிகப்ப�த்�ம். 

ச�க மாற்றத்திற்� இலக்கியத்தின ்பங்� என்ன? 

இலக்கியம் ச�தாயத்தில் மனிதர்க�க்கிைடயில் ேமன்ைமயான உற�கைள
வற்��த்�கிற�. இந்த உற�கள் ெந�ங்காலமாக சில ��கிய �ழல்களில்,

சில மனிதர்கள் தமக்கிைடயில் மட்�ம் ெகாண்��க்கிற உற�கள், -  இந்த
ேமன்ைமயான உற�கள் ச�கம் ��வ�ம் பரவலாக ேவண்�ம் இந்த
உற�க�க்�த் தைடயாக இ�ப்ப� இன்ைறய ச�க �ைற, இன்ைறய
ச�கத்தி�ள்ள வர்க்க ேவ�பா�கள், �ரண்டல் �ைற, அர� �ைற,
உைடைம �ைற, இைவ சார்ந்த ஆதிக்க �ைற ஆகியைவ. இைவ ஒழிந்தாக
ேவண்�ம். இவற்ைற ஒழிக்க ேவண்�ய �க்கியமான ெபா�ப்பில் உள்ளைவ



உைழக்�ம் வர்க்கம் சார்ந்த அைமப்�க்கள், இந்த அைமப்�க்களில் ஒ�
ப�தியாக இ�ப்ப� இலக்கியம். 

இலக்கியம், மனிதர்க�க்கிைடயிலான ேமன்ைமயான உற�கைள என்�ம்
நிைன��த்திக் ெகாண்ேட மனிதர்களின் ேபாராட்டத்திற்� ஊக்கம்
த�கிற�. இம்�ைறயில் இலக்கியம் என்ைறக்�ேம மனித உற�களில்
ஏற்ப�ம் இ�க்கத்திற்�ம் சீர்�ைல�க�க்�ம் எதிராக இ�க்�ம்.

ேசாஷலிச காலத்தி�ம் இலக்கியம் இந்தப் பணிையத் ெதாடர்ந்� ெசய்�ம்.

இலக்கியம் என்ைறக்�ம் கட்சிக்ேகா அரசியல்வாதிக�க்ேகா காவ�
எ�க்கக் �டா� என்ப� �க்கியம். நான் �ன்� �றிப்பிட்ட எ�த்தாளர்கள்
ேமன்ைமயான மனித உற�களில் அக்கைறேயா� எ��பவர்கள். 

தமிழ்நாட்�ல ்சி� பத்திரிைககள ்நிைறய ெவளிவ�கின்றன. அைவ
பற்றி உங்கள ்க�த்� என்ன ? 

தமிழகத்தில் இன்� கைல இலக்கியம் கலாச்சாரம் ஆகிய �ைறகளில்
ெசயல்ப�ம் ஒ� �திய சக்தி ேதான்றியி�க்கிற�. சி� பத்திரிைககள் பல
இதற்� ெவளியீடாகின்றன. ப�கள், இலக்கிய ெவளி வட்டம், பரிமாணம்,

மா�டம், ெகாள்ளிப்பாைவ, யாத்ரா, பனிமலர் ஆகிய பத்திரிைககள் இவ்
வைகையச் சார்ந்தைவ. இைவ வணிக சக்திைய ஆ�ம் வர்க்கத்ைதச்
சாராதைவ ஒ� �திய கலாச்சார ம�மலர்ச்சிக்காக நிற்பைவ. 

எ�த்தாளர்க�க்�ச ்சங்கம ்ேதைவயா? 

ேதைவதான். இதற்� �தன்ைமயான காரணம், இந்தச் ச�கத்தி�ைடய
பிரச்சிைனகைளப் பற்றி உண்ைமயான அக்கைரேயா� விரிவாக
விவாதித்�க் ெகாள்ள�ம் பைழய இலக்கியங்கைள�ம் தற்கால இலக்கியப்



ேபாக்�கைள�ம் விரிவான �ைறயில் விமர்சனம் ெசய்� உண்ைமகைளத்
ெதா�த்�க் ெகாள்வதற்காக�ம் எ�த்தாளர்க�க்� அர� தரப்பிலி�ந்�ம்
பதிப்பகத்தார், ெவளியீட்டாளர் தரப்பிலி�ந்�ம் வ�ம் பிரச்சிைனகைள
சந்திப்பதற்காக�ம் ேதைவப்ப�ம் ேபா� இச்ச�கப் பிரச்சிைனகைளப்
பற்றிய தீர்�க்� உதவியாக இ�ப்பதற்காக�ம் சங்கம் ேதைவதான். 

இ�ேபான்ற ஏதாவ� ஒ� சங்கத்தில ்நீங்கள ்உ�ப்பினரா? 

இல்ைல. ேமற்ெசான்ன �ைறயில் சங்கங்கள் அைமயவில்ைல. அதனால்
இப்ெபா�தி�க்�ம் சில சங்கங்களில் நான் உ�ப்பினராக இல்ைல. 

இளம ்எ�த்தாளர்க�க்� நீங்கள ்என்ன �ற வி�ம்�கிறீர்கள?் 

எ�த்�த்�ைறக்� வரக்��ய �திய எ�த்தாளர்கள்,

��ைமப்பித்தைனக்�ட சரிவரப் ப�ப்பதில்ைல. இவர்க�க்� வாழ்க்ைக
அ�பவங்கள் கனமாக இல்ைல. வாழ்க்ைகைய ச�க அளவில் வரலாற்�
அளவில் ைவத்� இவர்கள் �ரிந்� ெகாள்ளவில்ைல. இவற்ைறப்
�ரிந்�ெகாள்ள ேவண்�மானால் நிைறயப் ப�க்க ேவண்�ம். அைத இவர்கள்
ெசய்வதில்ைல. தம� கற்பைனைய�ம் தாங்கள் பார்க்�ம் சில மனிதர்களின்
வாழ்க்ைகைய�ம் ைக�தலாக ைவத்�க்ெகாண்� இலக்கியம் பைடக்கக்
ெதாடங்கி வி�கிறார்கள். வணிக சக்திக�க்�ம் சந்தர்ப்பவாத
சக்திக�க்�ம் இவர்கள் எளிதாக இைறயாகிவிடக் ��ய சந்தர்ப்பங்கள்
அதிகமி�க்கின்றன. சிறந்த இலக்கியம் இத்தைகயவர்களிமி�ந்� ேதான்ற
��யா�. வாழ்க்ைகையேய தனக்�ப் பிரச்சிைனயாக்கிக் ெகாண்டவர்கள்
தான் சிறந்த இலக்கியம் பைடக்க ���ம், 



கைடசியாக ஒ� ேகள்வி. தற்கால அரசியல ்பற்றிய தங்கள ்க�த்�
என்ன? 

இந்தியாவில் ெபா�ளாதாரப் பிரச்சிைனகள் ேம�ம் க�ைமயாகி
வ�கின்றன. இவற்ைறத் தீர்ப்பதற்கான வழி�ைறையப்
ெப�ங்கட்சிகெள��ம் ெகாண்��க்க வில்ைல. மாறாக இக் கட்சிகள்
ச�கத்திற்� ெதாடர்ந்� பாரமாகி வ�கின்றன. ஆதிக்க சக்திகேளா�
இைவ ெந�ங்கியி�ப்ப� இன்� ெவளிப்பைடயாகி வ�கிற�. இந்த
ஆதிக்க சக்திகைள அ�ேயா� தகர்ப்ப� இன்� ச�கத்தின் கடைம.

இதற்� ஈ� ெகா�க்�ம் அரசியல் சக்திகேள இன்� ேதைவ. (ேபட்� :

கலாெஜயம் (1/05/1980 ேகாைவயில் இ�ந்� ெவளிவந்த �கங்கள்
இதழ்) 

இந்த கட்�ைரைய (02.12.2021) ெப��ல் திட்டத்திற்� வழங்கிய
திண்�க்கல் ராமசாமி �ைரபாண்� அய்யா�க்�  நன்றி. 

 



 



கலீல் ஜிப்ரானின் காதல் க�தங்கள்

அன்�த் ேதாழி ஸியாதா, 

உன்னிடமி�ந்� பதிேலா க�தேமா இல்லாமல் கழிந்� ேபான பல மாதங்களில்
பலவற்ைறப் பற்றி�ம் சிந்தித்�ப் பார்த்தி�க்கிேறன். என்றா�ம் நீ
ேமாசமானவளாயி�க்கலாம் என்ற எண்ணம் மட்�ம் எனக்�த்
ேதான்றியேதயில்ைல. நீேயா உன் ஆத்மா�க்�ள்�ம் ேமாசங்கள்
இ�க்கின்றன என்� ஒப்�க் ெகாண்��க்கிறாய்.  

நீ ெசால்வைத நான் நம்�வ�தான் சரி. உன் ஒவ்ெவா� வார்த்ைதயி�ம்
எனக்�ப் பரி�ரண நம்பிக்ைக இ�க்கிற�. நான் ேமாசமானவள் என்� 

ெசால்வதில் ெப�மிதம் ெகாள்கிறாய். அந்தப் ெப�மித�ம்
நியாயமான�தான். தன் ஆற்றலி�ம் தாக்கத்தி�ம் நல்ல�க்�ச் சரியான
சவாலி�வ� ேமாசம் என்�தான் ெசால்ல ேவண்�ம்.  

என்றா�ம் உன்னிடம் ெசால்லித்தானாக ேவண்�ம். எவ்வள�க்�
ேமாசமானவளாக நீ மாறினா�ம் என்னளவில் பாதியாவ� ேமாசமானவளாக
நீ இ�க்க ��யா�. நரகத்தின் இ�ட்�க் �ைககளில் ப�ங்கி நிற்�ம்
ேபய்கைளப் ேபால ேமாசமானவன் நான். இல்ைல, இல்ைல.. நரகத்தின்
வாசலில் காவலி�க்�ம் க�ப்�ப் ேபய் அள�க்� ேமாசமானவன். நீ நம்�வாய்
என்ப� எனக்�த் ெதரி�ம்.  

ஆனால் ேமாசமானவன் என்ற �ற்றச்சாட்ைட எனக்� எதிராகத் தி�ப்பிய
ஆ�தமாக நீ ைகயில் ஏந்திய� ஏெனன்ப� எனக்� விளங்கியபா�ல்ைல.

தய� ெசய்� விளக்கம் த�வாயா?  



எனக்� நீ க�ைண �ர்ந்� எ�திய ஒவ்ெவா� க�தத்�க்�ம் பதில்
எ�தியி�க்கிேறன். என் கா�களில் நீ கி�கி�த்த ஒவ்ெவா� வார்த்ைதயின்
ெபா�ைள�ம் ஆராய்வதில் �ைனப்பாக இ�ந்தி�க்கிேறன். ேவ� ஏதாவ�
ெசய்தி�க்க ேவண்�மா என்ன?  

ஏன் இப்ப�க் ேகட்கிேறெனன்கிறாயா? ஒ� பாவத்ைத உன் ேமல் ஏற்றிச்
ெசால்லி என்ைனத் தண்�க்க உனக்�ச் சக்தி இ�க்கிறெதன்� காட்ட
நிைனத்தாய் ேபா�ம். �யற்சியில் ெவன்�விட்டாய். இந்தியக் காளியின்
ேவல் மற்�ம் கிேரக்க டயானாவின் பாணம் இரண்�ம் ஒ�ங்கிைணந்த உன்
வார்த்ைதகைள நம்பத்தான் ெசய்கிேறன். 

இனி என்ன? நான் ேமாசமானவன் என்பைத நீ �ரிந்� ெகாண்டாய். நீ
ேமாசமானவள் என்பைத நான் �ரிந்� ெகாண்ேடன். இ�வ�ேம
தண்டைனக்�ரியவர்கள்தான் எ�ம்ேபா� இரண்� வ�டங்க�க்� �ன்
ெதாடங்கிப் பின் தைடப்பட்�ப் ேபான நம� ெதாடர்� ெதாடரட்�ேம. 

எப்ப�யி�க்கிறாய்? ெலபனானில் ெசால்வைதப் ேபால உன் ����ப்ைப
அ�பவித்�க் ெகாண்� நன்றாக இ�க்கிறாயா? ேபான வ�டத்�க்�
ேகாைட காலத்தில் ேபாலக் ைகைய உைடத்�க் ெகாண்டாேயா? அல்ல� உன்
தாய் �திைர சவாரி ெசய்யக் �டா� என்� உன்ைனத் த�த்� விட்டாேரா?
��க்ைககள் இரண்ேடா� எகிப்�க்� வரேவண்�ம் என்ற தாயின்
கவைலதாேன உன்ைனத் த�த்தி�க்க ���ம்.  

��காரனின் பிதற்றல் ேபாக்கில்தான் என் ஆேராக்கியம் இ�க்கிற�. மைல
உச்சிக்�ம் கடற்கைரக்�மிைடேயயான இைடயாட்டத்தில் ேகாைடைய�ம்
இைல�திர்காலத்ைத�ம் கழித்ேதன். நி�யார்க் தி�ம்பியேபா� இைளத்�
ெவ�த்�ப் ேபாய் ஒன்�ம் ெசய்ய ��யாமல் இ�க்கிேறன்.  



கன�கேளாடான என் ேபாராட்ட�ம் ெதாடர்கிற�. எந்தக் கன�களா? மைல
உச்சிக்� என்ைன உயரத் �க்கிப் பள்ளத்தாக்கின் ஆழத்�க்�ள்
வீசிய�க்�ம் அந்த விேநாதக் கன�கள்தான். 

அேரபிய உலகில் ெவளிவ�ம் பத்திரிைககளில் மிகச் சிறந்த அல்•�னான்
உன்�ைடய அங்கீகரிப்ைபப் ெப�கிற� என்பதில் எனக்� மகிழ்ச்சி. அதன்
உரிைமயாளர் இனிய இயல்�ைடய இைளஞர். எண்ணங்களில் ெதளி�.

அழகான எ�த்�. அலீப் என்ற �ைனப் ெபயரில் எ�திய ெசாந்தக்
கவிைதகள். இந்த இைளஞரின் சிறப்� என்னெவன்றால் ஐேராப்பியர்
ப�த்த� அத்தைன�ம் ப�த்தி�ப்பேதா� ப�த்தைதச் சீரணித்�ம்
ைவத்தி�ப்ப�தான்.  

நம� நண்பர் அமீன் ரிஹானிையப் பற்றிக் ேகட்கிறாயா? அல்•�ன்
பத்திரிைகயில் �தியெதா� நீண்ட நாவைல எ�திக் ெகாண்��க்கிறார்.
ஏறக்�ைறய எல்லா அத்தியாயங்கைள�ம் ப�த்�க் காட்�னார். அழகாக
வந்தி�க்கின்றன. உன் சார்பில் ஒ� கட்�ைரைய அல்•��க்�
எ��வதாகச் ெசால்லியி�க்கிேறன். மகிழ்ச்சிேயா� எதிர்பார்த்�க்
காத்தி�க்கிறார் அதன் உரிைமயாளர். 

வாத்தியம் எ��ம் எனக்� வாசிக்கத் ெதரியாெதன்பைத வ�த்தத்ேதா�
ெசால்லிக் ெகாள்ளத்தான் ேவண்�ம். வாழ்ைவ ேநசிக்�மள�க்�
இைசைய�ம் ேநசிக்கிேறன். இைசயின் தத்�வங்கைள�ம் அைமப்ைப�ம்
பற்றித் ெதரிந்� ெகாள்வ�டன் இைச வரலாற்ைறப் பற்றிய ஆழ்ந்த அறி�
ெபற்� அதன் ேதாற்ற�ம் வளர்ச்சி�ம் பற்றித் ெதரிந்� ெகாள்ளேவண்�ம்
என்ப� என் ஆைச. உயிேரா� இ�க்க ���மானால் அேரபிய ெபர்ஸியப்
பாடல்கைளப் பற்றி நீண்டெதா� கட்�ைர எ�த ேவண்�ம்.  



ேமற்கத்திய கிழக்கத்திய இைச இரண்��ேம எனக்� ஆர்வம் அதிகம்.

வாரத்�க்� ஓரிரண்� கச்ேசரிக�க்�ப் ேபாகாமல் இ�ப்பதில்ைல. அதி�ம்
ேமற்கத்திய இைசயில் ஸிம்பனி, ெஸானாடா, காண்டாடாவில் எனக்�
வி�ப்பம் அதிகம். என் இயல்�க்� ஏற்ற�ம் என் வி�ப்� ெவ�ப்�க�க்�
இைசவான�மான கைலெயளிைம ஆபராக்களில் இல்ைலெயன்�தான்
எனக்�ப்ப�கிற�. 

உனக்� மிக�ம் பி�த்தமான ஒளத் ேமல் எனக்�ப் ெப�ம் ெபாறாைமதான்.

உன் ஒளத்தின் நரம்�கைள மீட்� நீ நஹாவாந்த் இைசக்�ம்ேபா� என்
ெபயைர�ம் நயமான என் வார்த்ைதகைள�ம் பா�வாயா கண்ேண? அந்தப்
பாடல்தான் எனக்� மிக�ம் பி�த்தமான�. �கம்ம� நபிகைளப் பற்றிக்
கார்ைலல் ெசான்ன க�த்�களின் இனிைம அதில் இ�க்கிற�. 

ஸ்பிங்ஸின் கம்பீரத்�க்� �ன்னால் நிற்�ம்ேபா� தய� �ர்ந்� என்ைன
நிைனத்�க் ெகாள்வாயா? எகிப்�க்�ப் ேபாயி�ந்த ேபா� ஒவ்ெவா�
வார�ம் இ��ைற அங்ேக ேபாய்க் ெகாண்��ந்ேதன். ெபான் மணலில்
உட்கார்ந்� பிரமிட் ேம�ம் ஸ்பிங்ஸ் ேம�ம் நிைலத்த பார்ைவேயா� பல மணி
ேநரம் உட்கார்ந்தி�ப்ேபன்.  

பதிெனட்ேட வயதான இைளஞன் நான் அப்ேபா�. கைலயின் பிரம்மாண்ட
ெவளிப்பா�க�க்��ன் �ய�க்� �ன் ந�ங்�ம் நாணைலப் ேபால என்
ஆத்மா அப்ேபா� ந�ங்கிய�ண்�. என்ைனப் பார்த்�ப் �ன்னைகத்த
ஸ்பிங்ஸ் என் உள்ளத்ைத இனியெதா� �யரத்தா�ம் மகிழ்வின் வலியா�ம்
நிைறத்த�. 

டாக்டர் ஷ¤மாய்யல் கீழ்த்திைசயில் �தியெதா� ம�மலர்ச்சிையக் ெகாண்�
வர ��ந்த சிலரில் ஒ�வர். ெலபனான் தந்த ெசாத்�. உன்ைனப் ேபாலேவ
எனக்�ம் அவர் மீ� ெப�ம் மரியாைத உண்�. எகிப்தி�ம் சிரியாவி�ம்



ஸூபிக்கள் விட்�ச் ெசன்ற தாக்கங்க�க்� எதிரிைடயான ேபாக்ைக
நடத்திச் ெசல்ல டாக்டர் ஷுமாய்யல் ேபான்ேறார் கீழ்த்திைச நா�களின்
இன்றியைமயாத் ேதைவ எனத்தான் நம்�கிேறன். 

ைகரல்லா எஃெபண்� - ைகரல்லா என்ற பிெரஞ்�ப் �த்தகத்ைதப் ப�த்தாயா?
நான் இன்�ம் பார்க்கவில்ைல. என்றா�ம் அதில் ஓர் அத்தியாயம் உன்ைனப்
பற்றி இ�க்கிறெதன்� நண்பெரா�வர் ெசான்னார். இன்ெனா�
அத்தியாயம் என்ைனப் பற்றியதாம். எனேவ உன்னிடம் இரண்� பிரதிகள்
இ�ந்தால் எனக்� ஒன்ைற அ�ப்பி ைவ. கட�ள் இதற்காக உனக்�ப்
பரிசளிப்பார்.  

ந�ச்சாமமாகிவிட்ட�. நல்லிர�. எனக்காக உன்ைனக் கட�ள்
பா�காக்கட்�ம். 

 

அன்�ள்ள

ஜிப்ரான ்கலீல ்ஜிப்ரான ்

 

 

 



 



இராமசாமி �ைரப்பாண்�, ஆபிரகாம் பண்�தர்,
கட்�ைர

 

ஜமீன்தாரர்க�க்�ம் அ�வ��க�க்�ம் மட்�ேம ஆங்கிேலயர்களால்
இந்தியர்க�க்�க் ெகா�க்கப்பட்ட ராவ்சாேகப் ேபான்ற பட்டம் ஒ�
தமிழ்நாட்� விவசாயிக்� ேவளாண்ைம கண்�பி�ப்�க�க்காகக்
ெகா�க்கப்பட்ட� என்பைத நம்ப ��கிறதா? ஆம் அதிகச் �ைவ ெகாண்ட
ராஜக�ம்� எ�ம் �திய க�ம்� வைகைய உ�வாக்கியதா�ம் இயற்ைக
�ைறயில் விவசாயத்தில் அதிக உற்பத்திையத் த�ம் ெதாழில் �ட்பத்ைத
அறி�கம் ெசய்ததா�ம் ஆங்கிேலய அர� அந்தத் தஞ்ைச விவசாயிக்�
ராவ்சாேகப் என்ற உயரிய பட்டத்ைத வழங்கிய�.  

 

அவர் ெபயர் ஆபிரகாம் பண்�தர். �� வ�டங்க�க்� �ன்�
தமிழகத்தில் ஒ�வர் ஒன்�க்� ேமற்பட்ட பல்ேவ� �ைறகளில் ேமைதயாக
இ�ந்தார், பல்ேவ� சாதைனகைள�ம் �திய கண்�பி�ப்�கைள�ம்
ஒவ்ெவா� �ைறயி�ம் நிகழ்த்தினார் அதன் வழியாக தமி�க்�ம்
தமிழ�க்�ம் ெப�மிதத்ைத அந்தக் காலத்தில் இந்திய நிலப்பரப்�
��ைமயி�ம் ஏற்ப�த்தினார். அவர் யார் என்� யாேர�ம் ேகட்டால் உடேன
கண்ைண ��க் ெகாண்� பதில் ெசால்�ங்கள் தஞ்ைசையச் சார்ந்த
ராவ்சாேகப் ஆபிரகாம் பண்�தர் என்�. 

 

தமிழ் கற்பிக்�ம் ஆசிரியர், வானியல் ஆய்வாளர், ேசாதிடர்,
மிகச்சிறந்த சித்த ம�த்�வர், ம�ந்� உற்பத்தி நி�ணர், �த்தகப் பதிப்பாளர்,
அச்சக உரிைமயாளர், �ைகப்படக் கைலஞர், சிறந்த பாடலாசிரியர்,



பன்ெமாழிப் �லவர், இைசக்க�வி வ�வைமப்பாளர், வி�� ெப�ம்
அளவிற்கான ேவளாண்ைம விஞ்ஞானி என்ற பல்�ைறகளி�ம் �திய
கண்�பி�ப்�க�டன் தனக்ேகயான ஆழமான �த்திைரகைளப்
பதித்தி�ந்தார். ஆனா�ம் தமிழ்�� நல்�லகம் அவ�க்� நன்றிக்கடன்
ெச�த்த ேவண்�ய ேதைவ அவர் இைசத்�ைறயில் ெசய்த பல்ேவ�
ஆய்�க�ம், அதனால்   விைளந்த பல்ேவ� கண்�பி�ப்�களா�ம்
ஏற்பட்�ள்ள�. 

 

                    எங்காவ� இைசக்கச்ேசரி நடந்தால் ேநரில் ெசன்� பா�ங்கள்.

பதிைனந்� ெத�ங்�க் கீர்த்தைனகள், ஒன்றிரண்� தமிழ்ப் பாடல்கள், சில
இைசக் க�வி தனியாவர்த்தனங்கள் இவற்�டன் பலத்த ைகதட்ட�டன்
அந்தக் கச்ேசரி ��ந்� வி�ம். சிலநாள் கழித்� இைச விமர்சகர்கள்
அற்�தமான ஆலாபைன, மிக விஸ்தாரமாண சஞ்சாரம், அழகான கமகப்
பிரேயாகம், அதிசயமளிக்�ம் மேனாதர்மம் என்ெறல்லாம் எ��வார்கள்
அல்ல� ேப�வார்கள். ஒ� இைசக் கைலஞ�க்� இைவ யா�ம் அவரின்
பைடப்�த் திற�க்� மிகத் ேதைவயான ேநர்ைமயான அவசியமான
விஷயம்தான். ஆனால் ஒ� மிகச்சிறந்த இைசக்கைலஞ�க்� எத்தைன
ராகங்களில் ஆழமான திறைம இ�க்கிற� என்� ேகட்�ப் பா�ங்கள்.

இ�ப� ராகங்க�க்� ேமல் தாண்டா�. சிலர் ேவண்�மானால் சற்�
��தலாகப் பயிற்சி ெபற்றவர்களாக இ�ப்பார்கள். ஆனால் யா�ம் ��
ராகங்கள் வைர அறிந்தவர்கள் இல்ைல என்ப� நிதர்சனமான உண்ைம.

இன்ன�ம் சிலர் ெவ�ம் ஐம்பேத பாடல்கைளக் �டத் தாண்டாதவர்கள்.

  மகாகவி பாரதி அவர் காலத்தில் எ�தினார் ”எந்தக் கச்ேசரிக்�ப் ேபா,
வித்வான் வாையத் திறந்தால் வாதாபி கணபதி அைதத் தவிர �திதாய் ஏ�ம்
இல்ைல” என அ�தான் இப்ேபா�ம் இங்கி�க்�ம் நிைலைம. 

 



                  இதற்கான காரணம் கர்நாடக இைசயின் ேபாதாைமதான்.

தஞ்ைசைய ஆண்ட நாயக்க மன்னர்களின் அரசைவயில் இ�ந்த
ேகாவிந்ததீட்சிதர் நாயக்க மன்னர்க�டன் மிக ெந�க்கமானவர். அவர்
மகன் ேவங்கிடமகி என்பவர் 300 வ�டங்கள் �ன் எ�திய ச�ர்த்தண்�ப்
பிரகாசிைக எ�ம் �லில் ேமளகர்த்தா இராகங்கள் 72 என்ற க�த்�
மன்னர்களால் ஏற்�க் ெகாள்ளப்பட்ட�. ேமளகர்த்தா என்ப� தாய் இராகம்.

அதன் வழியாகப் பிறந்த �ழந்ைத இராகங்கள் ஜன்ய இராகங்கள் என்�
அைழக்கப்ப�கின்றன.  

 

                      திண்�க்கல்லில் ஆசிரியராகப் பணியாற்றியேபாேத இைசைய
�ைறயாகக் கற்�க் ெகாண்ட ஆபிரகாம்பண்�தர் பின் தஞ்ைசக்�ச் ெசன்ற
பின்ன�ம் இைச மீ�ள்ள தீராக் காதலினால் நாதஸ்வரம், ஆர்ேமானியம்,

வீைண, பி�ல் ஆகிய வாத்தியங்கைள இைசப்பதி�ம் ேதர்ச்சி ெபற்றார்.
இயல்பாகேவ எைத�ம் ��க்கமாக ஆய்� ெசய்தி�ம் பண்�த�க்�
கர்நாடக இைசயின் அ�ப்பைடகள் மீ�ம் அதன் சிக்கல்கள் மீ�ம் பல்ேவ�
ேகள்விகள் எ�ந்தன. எங்ெகங்ேகா விைடக�க்கான ேதடலில் ேதாற்றவர்
கைடசியில் அதற்கான விைடகைள தமிழ் இலக்கியமான சிலப்பதிகாரத்தில்
கண்�ணர்ந்தார். ஆம் சிலப்பதிகாரம் ெவ�ம் கைதயல்ல இைச மற்�ம்
நடனம் �றித்த விரிவான விளக்கங்கைளக் ெகாண்��க்�ம் காப்பியம்.

அதில் உள்ள மாதவியின் நடன அரங்ேகற்றப் ப�தியி�ம் ஆய்ச்சியர் �ரைவ
வட்டப்பாைல ேபான்ற பல்ேவ� ப�திகளி�ம் �ட்பமாக ஆய்� ெசய்தார்.
அதில் அவர் கர்நாடக இைச என்ற �ைற ெசால்�ம் 72 ேமளகர்த்தா
(தாய்ப்பண்கள்) இராகங்க�க்� அறிவியல் �ர்வமாக வாய்ப்பில்ைல
என்பைத கண்டறிந்தார். அதற்�ப் பதிலாக �த்த மத்திமம் பிரதி மத்திமம்
என்பைவகளில் ஒவ்ெவான்றி�ம் 16 ஆக 32 தாய்ப் பண்க�க்ேக
வாய்ப்பி�க்கிற� என்பைதக் கண்டறிந்தார்.  



 

 

 

                  ஆபிரகாம் பண்�தரின் ��ம்பம்  

 

             இந்த 32 தாய்ப் பண்களில் (இராகங்கள்) உ�வாகக் ��ய ஜன்ய
இராகங்கள் என்�ம் ேசய்பண்கள் உ�வா�ம் �ைற �றித்� அ�த்� ஆய்�
ெசய்தார். அப்ேபா�தான் பண்க�க்�ள் �ட்பமாக ஒளிந்தி�க்�ம் கணித



�ைறைய உணர்ந்தார். அ�த்� அந்தக் கணித �ைறைய விரி� ெசய்�
�திய இராகங்கள் உ�வா�ம் �ைறையக் கண்டறிந்தார். அைத ஒ�
கணிதச் சமன்பாடாக மாற்றினார். அதன் ெபயர் இராகப் �ட கணிதம்.  இந்த
கணித �ைறைய ��ைமயாகப் பயன்ப�த்�ம்ேபா� பைழய தமிழ்
இைசயாசிரியர்கள் �றிப்பி�வ� ேபால �திய இராகங்கைள உ�வாக்கிட
இய�ம் என நி�வினார். அவர் இைசக்� இலக்கணம் அைமக்கவில்ைல
ஆனால் இைசக்கான விஞ்ஞான வழிைய வ�த்த ெப�ம் அறிவியல்
அறிஞர்.12, 000 இராகங்கள் தமிழிைசயில் உள்ள� என தமிழ் �ல்கள்
�றிப்பி�வ� உண்ைம என நி�வி ��ப்பதற்�ள் இயற்ைக அவைர
1919ஆம் ஆண்� ஆகஸ்ட் 31 அன்� தன்வசம் ஏற்�க் ெகாண்ட�
தமி�லகத்திற்�ம் தமிழிைசக்�ம் மட்�மின்றி உலக இைச மரபிற்ேக ஏற்பட்ட
ேபரிழப்பா�ம் 

 

                    அவர் வாழ்க்ைகயில் �றிப்பிடத் த�ந்த பல்ேவ� நிகழ்�கள்
உள்ளன. ஆனால் இ� வாழ்க்ைக வரலாற்�க் கட்�ைர அல்ல. அவரின்
வாழ்வின் மிக �க்கிய நிகழ்�கைள சி� �றிப்பாக விவரிக்கலாம்.

தி�ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெதன்காசி வட்டத்தில் உள்ள சாம்பவர் வடகைர
என்�ம் ஊரில் �த்�ச்சாமி நாடார் அன்னம்மாள் தம்பதிக�க்� மகனாக
02.08.1859இல் பிறந்தார். ஆபிரகாம் தம� ெதாடக்கக் கல்விைய
�ரண்ைட எ�ம் ஊரி�ம், அதன் பிற�, உயர்கல்விைய பன்றி�ளம் எ�ம்
ஊரி�ம் ��த்தார். 
 

      1874 இல் திண்�க்கல் நார்மல் ஆசிரியப் பயிற்சிப் பள்ளியில் ேசர்ந்�
�தன் மாணக்கராகத் ேதர்ச்சி ெபற்றார். ஆப்ரிகாமின் தனித்திறைமைய
வியந்� ேபாற்றி அதன் �தல்வர் அ�ள்தி� யார்க் �ைர அவர்கள் தம�
மாதிரிப் பள்ளியில் ஆசிரியராக நியமனம் ெசய்தார். பள்ளி வ�ப்பைறயில்



பாடங்கைள ேநர�யாக வழைமயான �ைறயில் நடத்தாமல், கைதயின்
ஊடாகேவ வலி��த்�வார். இதன் காரணமாக அவைரப் பள்ளியில் "கைத
வாத்தியார்" என்� அைழத்தனர். 
 

              திண்�க்கல்லில் �கழ்ெபற்ற வயலின் வித்வான் சைடயாண்�ப்
பத்தரிடம் ெசன்� சரளி வரிைச, அலங்காரம், கீதம், கீர்த்தைன, வர்ணம்
ஆகியவற்ைற �ைறயாகக் கற்� ெகாண்டார். ஐேராப்பிய இைச வல்�நரான
ேபராசிரியர் தஞ்ைச ஏ.ஜி. பிச்ைச�த்� அவர்களின் மாணாக்கராகி
ேமற்கத்திய இைசைய�ம் கற்�த் ேதர்ந்தார். 
 

                இைசத்�ைறயில் இ�ந்�ெகாண்ேட சித்த ம�த்�வம்
கற்�க்ெகாள்வதி�ம் ஆர்வ  மி�திேயா� காணப்பட்டார். அவர் நண்ப�டன்
��ளிமைலக்�ச் ெசல்�ம் வாய்ப்� கிைடத்த�. அங்� க�ணானந்த
�னிவர் என்பவைரச் சந்தித்� பல்ேவ� ேநாய்க்ைள தீர்க்�ம் ம�ந்�கள்
தயாரிக்�ம் �ைறைய கற்�க் ெகாண்டார். 
 

          1882இல் தி�மணம் நடந்த�. இவரின் �ைணவியார் ஞானவ��
ெபான்னம்மாள் ஆசிரியப் பயிற்சி ெபற்றவர். இ�வ�க்�ம் தஞ்ைசயில் உள்ள
சீமாட்� ேநப்பியர் ெபண்கள் பள்ளியில் பணியாற்�ம் வாய்ப்� கிைடத்த�.

இதனால் திண்�க்கல்லில் இ�ந்� தஞ்சா��க்� ��ெபயர்ந்தனர்.
அப்பள்ளியின் �தல்வர் அ�ட்தி�. பிேளக் பண்�தர் மைனவி ஞானவ��
ெபான்னம்மாள் அம்ைமயா�க்� தைலைம ஆசிரியர் ெபா�ப்ைப�ம்,

பண்�த�க்� தமிழாசிரியர் ெபா�ப்ைப�ம் வழங்கினார். 
 

              1890ஆம் ஆண்� ஆசிரியர் பணியிலி�ந்� இ�வ�ம் விலகினர்.
மீண்�ம் க�ணானந்தர் சஞ்சீவி ம�ந்�கைள தயாரிக்�ம் பணியில் தம்ைம
ஈ�ப�த்திக்ெகாண்டனர். �வக்கத்தில் பணவர� அதிகம் இல்ைல



என்றா�ம் காலப்ேபாக்கில் ‘க�ணானந்தர் சஞ்சீவி ம�ந்�கள்’ என்ற
ெபயரில் தயாரித்த ேகாரசைன மாத்திைர உள்ளிட்ட சித்த ம�ந்�கள்,

இந்தியாவில் மட்�மல்லாமல், இலங்ைக, பர்மா, சிங்கப்�ர், மேலசியா ஆகிய
நா�களில் ெப�ம் வரேவற்ைபப் ெபற்ற�. ம�ந்� விற்பைன வழியாக
அதிகளவில் ெபா�ளீட்�னார்.  
 

       அவரின் இரண்டாவ� மைனவி ேகாவில் பாக்கியத்தம்மாள் ஆசிரியர்.
மிகச் சிறந்த இைச ஆ�ைம அந்தக் காலத்திேலேய வீைண, பியாேனா
ேபான்ற க�விகைள இைசப்பதில் ேதர்ச்சி ெபற்றவர். அவர்கள் இ�வ�க்�ம்
இைடயான மிக ஆழமான இைசயினால் ஏற்பட்ட காதல் கைதையக் �றித்�ப்
ேபசிட ஒ� தனி �தினேம எ�த ேவண்�ம் 

தஞ்ைசக்� அ�கில் 100 ஏக்கர் பரப்பில் நிலெமான்ைற விைலக்� வாங்கி
அதற்க்� 'க�ணானந்த�ரம்' என்� ெபயரிட்டார். அங்� உ�வான
ேதாட்டத்தில் மாங்கன்�கள், பலாமரங்கள், ெதன்ைனமரங்கள்
வளர்க்கப்பட்டன. 1907 �தல் 1914 வைர நைடெபற்ற விவசாயப்
ெபா�ட்காட்சியில் க�ணானந்த�ரத் ேதாட்டம் பங்�ெபற்� 6 தங்கப
பதக்கங்க�ம், 37 ெவள்ளிப் பதக்கங்க�ம் ெவன்ற�. 

 

                    திண்�க்கல்லில் இ�ந்தேபா� அச்�த்ெதாழிைல�ம் கற்றவர்
என்பதால், 1912இல் தஞ்ைசயில் மின்சக்தியால் இயங்�ம்  'லாலி அச்சகம்'

எ�ம் ெபயரில் அச்சகத்ைத நி�வினார். 1909இல் லண்டன் அர�க் கைலச்
சங்கத்தின் உ�ப்பினராகத் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்டார். பண்�தர் தமிழில் பாடல்
எ��ம் பணியில் தம்ைம ஈ�ப�த்திக் ெகாண்� - 96

தமிழிைசப்பாடல்கைள இயற்றினார்.1912 �தல் 1916 வைர 'சங்கீத
வித்தியா மகாஜன சங்கம்' ெபயரில் பல இைச மாநா�கைள தம� ெசாந்த
�யற்சியி�ம் ெசலவி�ம் நடத்தினார். ேமற்கத்திய இைச



விற்பன்னர்கைள�ம் இந்த மாநாட்�ல் பங்ேகற்க ைவத்� தமிழிைசக்�ப்
�த்�யிர்ப்� தந்தார். 
 

         வடக்ேக பாடப்ப�ம் இந்�ஸ்தானி இைச என்ப� தமிழிைச என்�ம்,

சிலப்பதிகாரத்தில் காணப்ப�ம் இைச �றித்த தகவல்கள் இன்ைறய
கர்நாடக இைசயில் உள்ள �ல இலக்கணங்கள் என்�ம், இன்� இைசயின்
அ�ப்பைடகளாக வளங்�ம் இராகங்கைள உண்� பண்�ம் �ைற�ம், பா�ம்
�ைற�ம் நம� பழந்தமிழ் இைச இலக்கணத்தில் இ�ந்ேத வந்த� என்�ம்
அறிவித்தார்.   
 

        1916 ஆம் ஆண்�ல் பேராடாவில் நைடெபற்ற அகில இந்திய இைச
மாநாட்�ல் கலந்�ெகாண்�, தன� ஆய்� ���கைள ஆய்வாளர்கள் �ன்
நி�பித்தார்.  
இைசத்தமிழ் �றித்� அரிய உண்ைமகைள விளக்�ம் வைகயில் 1917ஆம்
ஆண்�ல் 'க�ணாமிர்த சாகரம்' என்�ம் �லிைன பண்�தர் ெவளியிட்டார்.
 இந்த �ல் தமிழிைச வ ரலாற்றில் ஒ� ைமல் கல். 

 

             ெபா�வாகேவ தமிழர் மனம் மறதி மிக்க�. அதிகமாக தமி�க்�ம்
தமிழ�க்�ம் உைழத்தவர்கள் மீதான மரியாைத�ம் நன்றி�ம் இல்லாத�.

அவர் மைறந்� �றாண்�கள் ஆகிவிட்டன. காற்றில் கைரந்த கீதம் ேபால
அவரின் அளவிட ��யாத தமிழிைசக்கான கண்�பி�ப்�கள் மறக்கப்பட்டன,

மைறக்கப்பட்டன என்ப� மிகக் கசப்பான வரலாற்� உண்ைம. 

 

- தி� ராமசாமி �ைரபாண்�, 2019 
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ேகாட்டா� தமிழரசன், தி�க்�றள் உைரயாடல்,

கட்�ைர

 

அணங்�ெகால ்ஆய்மயில ்ெகால்ேலா கனங்�ைழ 
மாதர்ெகால ்மா�ம்என ்ெநஞ்� 

 

(அதிகாரம்: தைக அணங்� உ�த்தல்  

�றள் எண்:1081) 

 

நான் : ெபண்ணா இவள்...? 

ேபய்...! 

அழ�ப்ேபய்...பிடாரி ...! 
 

அயலான் : உனக்� என்ன ஆயிற்� ? 

ேபய் என்கிறாய்; 

பிடாரி என்கிறாய். 

 

நான் : ேவ� என்ன ெசய்யட்�ம் ெபரிேயாேர!  
அப்ப�யன்ேறா
பாடாய்ப் ப�த்�கிறாள் 

இந்தப் பாதகி...! 
 

அயலான் : இல்ைல ... 

 

நான் : எனிலிவள் மயிேலா?  



பின்னால் இ�க்�ம்  

பின்னல்
அப்ப�த்தான் ��கிற�. 

 

அயலான் : �ட்டாளா நீ? 
உன் �ன்னால்  

நிற்ப� ஆணா? ெபண்ணா? 
ஆண்மயி�க்�த் தாேன 

ேதாைக�ண்�. 

 

நான் : ஆமாம் ஆமாம்  

அப்ப�யானால்  

இவள் மா�டப் ெபண்தானா? 
எனில்
இத்தைனக் கனமாய்க் �ந்தல் 
எதற்�? 

 

அயலான் : ஆய்�க்�ரிய மயில்தான்... 

ஆட்�ப் பைடக்�ம் ேபய்தான்... 

 

நான் : அய்ேயா!  
மீண்�ம் �ழப்பம்...மயக்கம் 
நான் மயிெலன்றால் அயலான் ஆண்மயி�க்�த் தாேன ேதாைக
உண்ெடன்கிறான்... 

நான் ேபெயன்றா�ம் ேகள்வி ேகட்கிறான். 

இ�தியில் அவேன மயிெலன்கிறான் 

 

அறியாைம தீர்க்கப் 



ெபரிேயாேர வா�ம் 
என்  

�ச்ைசத் ெதளிவிக்�ம் 
�லிைக தா�ம். 

.

ேகாட்டா� தமிழரசன் (எ) ச.ச.ேவலர� 
2021

 

 

 

 

 

 



இராம கி, தமிெழ�ம் ேகள்வி, கட்�ைர

 

தமிெழ�ம் ேகள்வி 
 

அன்பிற்�ரிய வாசக�க்�, 

 

இந்த ஆண்� (2003) ஆக�� 15-ல் கணினியில் தமிழ் என்ற
விழிப்�ணர்ச்சி விழாைவ அமீரகத் தமிழர்கள் சிலர் ேசர்ந்� தி�வா�ரில்
நடத்தினார்கள். பாராட்டப் படேவண்�ய நல்ல �யற்சி; இ�ேபான்ற
உ�ப்ப�யான நிகழ்�கள் பல ஊர்களி�ம் நடத்தப் படேவண்�ம். கைத,

கவிைத, இன்ன பிறவற்ைற மட்�ேம நமக்�ள் ேபசிக் ெகாண்� இ�ப்பதில்
மட்�ம் பலனில்ைல. அதற்� ேம�ம் உள்ளைவ இ�ேபான்ற விழிப்�ணர்�
நிகழ்ச்சிகள். தமிழ் எதிர்காலத்தில் ெதாடர்ந்� வாழ நம் பங்களிப்�த்
ேதைவ. நிகழ்ச்சியின் ெபா�� ஒ� ��ம் ெவளியிடப் பட்ட�. அந்தப்
ெபாத்தகத்தில் என் பங்களிப்பாக இ�ந்த கட்�ைரைய உங்கள்
வாசிப்பிற்காக இங்� த�கிேறன். 

 

இந்த மலர் உங்க�க்� வந்� ேசர்ந்�, இந்தக் கட்�ைர வைரக்�ம்
வி�ப்பத்ேதா� நீங்கள் ப�க்க �ற்பட்� இ�ப்பீர்களானால், தமிழ் ேமல்
உங்க�க்� ஏேதா ஒ� பற்� அல்ல� அக்கைற இ�க்கிற� என்� தான்
ெசால்ல ேவண்�ம். அப்ப�யானால் உங்கேளா� ேபசலாம்; இன்�ம்
ெசான்னால் ேபசத்தான் ேவண்�ம்; உங்கைளப் ேபான்றவர்க�டன் கலந்�
உைரயாடாமல் ேவ� யா�டன் நான் உைரயாடப் ேபாகிேறன்? 

 



தமிழ் ெமாழிையப் ேபச, ப�க்க, மற்�ம் எ�த எங்� கற்�க்
ெகாண்�ர்கள்? உங்கள் ெபற்ேறாரிடம் இ�ந்தா, ஆசிரியரிடம் இ�ந்தா,
அல்ல� உங்கைளச் �ற்றி உள்ள �ற்றம், நட்பில் இ�ந்தா? நீங்கள் எந்த
இடங்களில் எல்லாம் தமிழில் ேப�கிறீர்கள்? எங்ெகல்லாம் ஆங்கிலத்தில்
ேப�கிறீர்கள்? உங்கள் ெந� நாைளய நண்பைரேயா, அல்ல� �ன்பின்
ெதரியாத தமிழைரேயா பார்க்�ம் ெபா��, அந்தக் கணத்தில் நீங்கள்
தமிழில் உைரயா�கிறீர்களா, அல்ல� ஆங்கிலத்தில் உைரயா�கிறீர்களா? 
 

நீங்கள் ேப�ம் ஆங்கிலத்திற்�ள் உங்கைள அறியாமல் தமிழ்
ஊ���கிறதா? அப்ப� ஊ��வினால் அைத ஒ� நாகரிகம் இல்லாத பட்�க்
காட்�த் தனம் என்� எண்ணிக் ெகாஞ்சம் ெவட்கப் பட்�க் ெகாண்�,

அைதத் தவிர்க்க �யன்றி�க்கிறீர்களா? உங்கள் ஆங்கில வன்ைம
��வதற்காகப் பல்ேவ� பயிற்சிகள் ெசய்ய �ற்பட்��க்கிறீர்களா? உங்கள்
வீட்�ல் ஆங்கிலம் - ஆங்கிலம் அகர�தலிைய ைவத்தி�க்கிறீர்களா?
உங்க�க்�த் ெதரியாத ஆங்கிலச் ெசாற்கைளப் பயி�ம் ேபா� அவற்றின்
ெபா�ள் அறிய ேவண்�ச் சட்ெடன்� அகர �தலிையத் ேத�கிறீர்களா? 
 

ஆங்கிலப் ேபச்சில் சிறக்க ேவண்�ம் என்ற ஒய்யார எண்ணத்தால்
உந்தப் ெபற்�, உச்சக் கட்டமாக, தங்கள் ெபற்ேறாேரா�ம் �ற்றத்தாேரா�ம்
இ�க்�ம் உறைவேய �டச் சில ேபா� �ற்றி�ம் �ண்�த்�க் ெகாள்ளச்
சிலர் �ய�வார்கள்; அந்த விவரங் ெகட்ட நிைலக்� நீங்கள் ேபான�ண்ேடா
? ஆங்கிலம் அறியாப் ெபற்ேறார், �ற்றத்தாரின் வாைடேய உங்க�க்�ம்,

உங்கள் பிறங்கைடக�க்�ம் (successors) வரக்�டா� என்� நீங்கள்
எண்ணிய�ண்ேடா ? 
 

உங்கள் ேபச்சில் தமிழ் மிக மிகக் �ைறந்� இ�ந்தால் அ� எதனால்
ஏற்ப�கிற�? தமி�ம், தமிழன் என்ற அைடயாள�ம் ேவண்டாம் என்�



��ெவ�த்� விலக்�கிறீர்களா? அல்ல� ேசாம்பலா�ம், கவனக்
�ைறவா�ம், ஆங்கிலம் பழகினால் ��காயத்தில் ஒ� ேமலிடம் கிைடக்�ம்
என்ற உந்�தலா�ம் தமிைழ விலக்�கிறீர்களா? தமிழ் என்ப� ஒ� ெமாழி
மட்�மல்ல, அ� தமிழ நாகரிகத்தின் க��லம் என்பைத ம�த்�, அ�
ெவ�ம் க�த்�ப் பரிமாற்ற ெமாழி, இனி வ�ம் நாட்களில் ஆங்கிலேம
ேபா�ம் என்� எண்�கிறீர்களா? 
 

இதற்ெகல்லாம் ஆம் என்� நீங்கள் விைடயளித்தால் உங்கேளா�
ேமற்ெகாண்� நான் உைரயா�வதில் ெபா�ள் இல்ைல; ேமற்� இந்தியத்
தீ�களில் இ�ந்�ெகாண்� நாைலந்� தைல�ைறக்� அப்�ற�ம் தன்
ெபயைர �ட்டம்மா என்� ைவத்�க் ெகாண்� "தன் தாத்தா
தண்டபாணிக்�க் ெகாஞ்�ண்� தமிழ் ெதரி�ம்" என்� ெசால்லித் தமிழில்
ேபச இயலாத ஒ� ெபண்�க்�ம் உங்க�க்�ம் மி�ந்த ேவ�பா� இல்ைல.

ெவ� விைரவில் நீங்கள் எங்கைள விட்�ப் ெப�ந் ெதாைல� விலகிப்
ேபாய்வி�வீர்கள்; என்ேறா ஒ� நாள் தமிழராய் இ�ந்ததற்காக உங்கேளா�
நாங்கள் அன்� பாராட்ட ���ம். அவ்வளேவ. எங்கி�ந்தா�ம் வாழ்க,

வள�டன்! 

 

 

மாறாக ேமேல உள்ள ேகள்விக�க்� ஆம் என்� ெசால்லாமல்
ெகாஞ்சமாவ� த�மாறினீர்கள் என்றால் உங்கேளா� உைரயா�வதில்
இன்�ம் பலன் உண்�. அந்த எண்ணத்தினாேலேய ேம�ம் இங்�
உைரயா�கிேறன். 

 

�ற்றம், நட்� ேபான்ற இடங்களில் நீங்கள் தமிழ் ேபசத்
தவித்தி�க்கிறீர்களா? அ�வல் தவிர்த்� மற்ேறாேரா� நீங்கள் ேப�ம்
உைரயாடல்களில் எத்தைன வி�க்கா� தமிழில் இ�க்�ம்? அ�ப்பைட



வாழ்க்ைகச் ெசய்திகளில் உங்களால் தமிழில் உைரயாட ��கிறதா? தமிழ்
ேப�ம் ேபா� ஆங்கிலம் ஊ��வினால் அைதப் பட்�க் காட்�த் தனம் என்�
எண்ணாமல், நாகரிகம் என்� எண்�கிறீர்களா? அந்த ஊ��வைலத்
தவிர்க்க ���ம் என்� அறிவீர்கேளா? உங்கள் வீட்�ல் தமிழ்-தமிழ்
அகர�தலி இ�க்கிறதா? தமிழ்- ஆங்கிலம் அகர�தலி இ�க்கிறதா?
உங்க�க்�த் ெதரியாத தமிழ்ச் ெசாற்கைளப் பயி�ம் ேபா� உடேன தமிழ்-

தமிழ் அகர�தலிையத் ேத�கிறீர்களா? 
 

உங்கள் ெபற்ேறார் அறிந்த தமிேழா� உங்கள் தமிைழ ஒப்பிட்டால்
இப்ெபா�� அந்தப் ேபச்சில் தமிழ் எவ்வள� ேத�ம்? 98 வி�க்காடாவ�
ேத�மா? இரண்� வி�க்கா� �ைறந்தாேலேய ஏழாவ� தைல�ைறயில்
�க்கால் பங்� தமிழ் "ேபாேய ேபாயிந்தி" என்� உங்க�க்�த் ெதரி�மா?
எந்த ஒ� ெமாழியி�ம் கிட்டத்தட்ட 85 வி�க்கா� விைனயல்லாத ெபயர்,
இைட மற்�ம் உரிச் ெசாற்கள் என்�ம் 15 வி�க்கா�கேள விைனச்ெசாற்கள்
என்�ம் உங்க�க்�த் ெதரி�மா? ெசால்வளத்ைதக் �ட்�வ� என்ப�
ெபயர்ச்ெசாற்கைள ேம�ம் ேம�ம் அறிந்�ெகாள்�வேத என்�
ேகட்��க்கிறீர்களா? நம் ஊர்ப்பக்கம் நாம் கற்�க் ெகாண்டைவ �டப்
�ழங்கிக் ெகாண்ேட இ�க்கவில்ைல என்றால் மறந்�வி�ம் என்�
அறிவீர்களா? தமிழ் வட்டாரத்திற்� வட்டாரம் ஓரள� மாறிப் �ழங்�கிற�
என்� ெதரி�மா? இந்தத் தமிழ் நிைலத்தி�க்க நாம் என்ெனெவல்லாம்
ெசய்கிேறாம் என்� எண்ணிப் பார்த்தி�க்கிறீர்களா? தமிழ் என்ப� நாம்
பழ�ம் ஒ� ெமாழி என்பேதா� மட்�மல்லாமல், ேம�ம் சில கடைமகள்
நமக்� உண்� என்� எண்ணிப் பார்த்தி�க்கிறீர்களா? தமிழ் நமக்� என்ன
த�கிற�? தமி�க்� நாம் என்ன த�கிேறாம் என்ற இ�ேபாக்�
நைட�ைறையக் ெகாஞ்சம் �ர்ந்� பார்ப்ேபாம். 

 



ெமாழி என்ப� க�த்�ப் பரிமாறிக் ெகாள்ள ஒ� வைகயான ஊடகம்,

மிைடயம் என்பைத நாம் எல்ேலா�ம் ஒப்�க் ெகாள்�கிேறாம். தமிழர்க்�ப்
பிறந்த ஒ� �ழந்ைதைய அந்தக் �ழந்ைதயின் ெபற்ேறார்க�ைடய
பண்பாட்�த் தாக்கம் இல்லாத ஒ� ��காயத்தில், தமிழ் அறியாத ஒ�
��காயத்தில் வளர்த்ேதாம் என்� ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள், அ� தமிழப்
பிள்ைளயாக அல்லாமல் ேவ� வைகப் பிள்ைளயாகத்தான் வள�ம்; ஆனால்
தமிழ் என்ப� ெவ�ம் ஊடகமா? மீ�க்� அைதச் �ற்றி�ம் உள்ள நீர்
ெவ�ம் ஊடகமா? பின் �லமா? உப்பில்லாத நல்ல தண்ணீரில் வளர்ந்த ஒ�
ெகண்ைட மீைனக் ெகாண்� ேபாய் உப்பங் கழியில் ேபாட்டால் அ� உயிர் வாழ
���ேமா? பின் �லத்ைத மீறிய ஒ� வாழ்� உண்ேடா ? ஊடகம், ஊடகம்
என்� ெசால்லி ெமாழியின் பங்ைகக் �ைறத்� விட்ேடா ம் அல்லவா? ெமாழி
என்ப� ஊடகம் மட்�மல்ல; அ� ஒ� பின்�ல�ம் �ட. இந்தப் பின் �லம் ஒ�
�ழ்நிைலைய உ�வாக்�கிற�. அ� நம் சிந்தைனைய ஒ� விதக்
கட்�ற்�க் ெகாண்�வ�கிற�.  

 

நாம் ெமாழியால் கட்�ப் ப�கிேறாம். மாந்த�ம் �ட தாம் வா�ம்
�ழ்நிைலக்� ஏற்பத்தாேன இ�க்க ���ம்? பிறக்�ம் ேபா� இ�க்�ம் பின்
�லத்தின் தாக்கம் (அ� ெபற்ேறார் வழியாகேவா, மற்ேறார் வழியாகேவா)
ஏற்பட்டபின், தமிைழ ஒ�க்கி ஒ� தீ� ேபால ேவெறா� ெமாழியின்
பின்�லத்தில் வளர ���ேமா? இப்ெபா�� நீங்கள் தமிழ் நாட்�ல் பிறந்�
விட்�ர்கள், அல்ல� ேவ� நாட்�ல் பிறந்�ம் உங்கள் ெபற்ேறார் தமிழ்ப்
பின்�லத்ைத விடா� காப்பாற்றி வ�கிறார்கள், இந்த நிைலயில் நீங்கள்
தமிைழ விட ���மா? ஒன்� கிணற்ைறத் தாண்டாமல் இ�க்கலாம்,

அல்ல� �ற்றி�ம் தாண்டலாம்; இைடப் பட்ட நிைலயில் பாதிக் கிணற்ைறத்
தாண்� உயிர் வாழ ���ேமா? 
 



தமி�ம் அ� ேபாலத்தான். தமிழ் எ�ம் பின்�லம் தமிழ்ப் பண்பா�,

இலக்கியங்கள், இலக்கணங்கள், சிந்தைனகள் ஆகிவற்றின் ெதா�ப்ைபக்
�றிக்கிற�. அவற்ைறத் ெதரிந்�ெகாள்ளாமல் தமிழ் அறியாதவனாக
இ�க்கலாம்; அல்ல� ெதரிந்� ெகாண்� தமிழ் அறிந்தவனாக இ�க்கலாம்.

இைடப்பட்ட நிைல என்ப� ஒ�வைகயில் திரிசங்� ெசார்க்கேம! தமிழ்
கற்ப� என்ப� ஒ� பண்பாட்�த் ெதாடர்ச்சி. உங்கேளா� இந்தப் பழக்கம்
நின்� ேபாகவா நீங்கள் இைதக் கற்�க் ெகாண்�ர்கள்? இல்ைலேய?

வாைழய� வாைழயாய் இந்த ெமாழி ேப�ம் பழக்கம் ெதாடர ேவண்�ம்
என்�தாேன உங்க�க்� மற்றவர்கள் கற்�க் ெகா�த்தார்கள்?

அப்ப�யானால், இந்தத் ெதாடர்ச்சிையக் காப்பாற்ற யா�க்ெகல்லாம் நீங்கள்
தமிழ் ேபசக் கற்�க் ெகா�த்தீர்கள்? �ழந்ைதயாய் இ�ந்த ேபா� கற்�க்
ெகாண்ட "நிலா!நிலா! ஓ� வா" ைவ�ம், "ைகவீசம்மா, ைகவீ�" ைவ�ம்
இன்ெனா� தமிழ்க் �ழந்ைதக்� நீங்கள் கற்�க் ெகா�த்தி�க்கிறீர்களா?
வால�ந்த நரி, �ட்ட பழம் - �டாத பழம் ேபான்ற கைதகைள
இன்ெனா�வ�க்�ச் ெசால்லிக் ெகா�த்தி�க்கிறீர்களா? ஆத்திச் ��,

தி�க்�றள், நால�யார் ேபான்றவற்றில் இ�ந்� ஒ� சிலவாவ� மற்றவர்க்�ச்
ெசால்ல ���மா? இந்தக் கால பாரதி, பாரதிதாசன் ஏதாவ�
ப�த்தி�க்கிறீர்களா? ெகாஞ்சம் �.வ., ெகாஞ்சம் தி�.வி.க.

ப�த்தி�க்கிறீர்களா? ஓரளவாவ� ��ைமப் பித்தன், ெமௗனி, லா.ச.ரா,
ெசயகாந்தன் ப�த்தி�க்கிறீர்களா? பல்ேவ� காலத் தமிழ்ப் பாட்�க்கள்,

மற்�ம் உைரநைடகைளப் ப�த்தி�க்கிறீர்களா? 
 

"தமிழ் ேசா� ேபா�மா?" என்� சிலர் ேகட்கிறார்கள்; தமிழ் கற்�க்
ெகா�க்�ம் ஒ� சில�க்�ச் ேசா� ேபாடக் ��ம்; தமிழ்த்
தாளிைகக்கார�க்�ச் ேசா� ேபாடக் ��ம்; இன்�ம் ஒ� சில�க்�ச்
ேசா� ேபாடக் ��ம்; ஆனால் ெபா�வான மற்றவ�க்�ச் ேசா�



ேபாடாவிட்டா�ம், சிந்தைனையக் கற்�க் ெகா�க்கிற� என்�
அறிவீர்களா? ேமேல நான் ெசான்ன தமிழ் ஆக்கங்கைள எல்லாம் ப�க்�ம்
ேபா�, தமிழ் வாழ்க்ைக �ைறையக் கற்�க் ெகாள்�கிறீர்கள் அல்லவா?
ஏரணம் (logic) என்ப� சிந்தைன வளர்ச்சியில் காரண காரியம் பார்க்�ம்
�ைற; இைத ேவ� ஒ� ெமாழியின் �லம் கற்�க் ெகாள்�வ� ஓரள�
���ம் என்றா�ம் தாய்ெமாழியில் கற்ப� எளி� என்� அறிவீர்களா? 
 

சிந்தைன �ைற �ட ெமாழியால் மா�கிற� என்� அறிவீர்கேளா?
நான் அவைனப் பார்த்ேதன் என்� ெசால்�ம் ேபா� ெகாஞ்சம் நின்�
எண்ணிப் பார்த்�ச் ெசால்ல ேவண்� இ�க்கிற� அல்லவா? ெசய்�ம்
ெபா�ள், ெசயப்ப�ம் ெபா�ள் ஆகியவற்ைற �ன்னிைலப் ப�த்திப்
பிற�தான் தமிழில் விைனையச் ெசால்�கிேறாம். இந்திய ெமாழிகள்
எல்லாவற்றி�ம், �றிப்பாக தமிழிய ெமாழிகளில், இந்தச் சிந்தைன �ைற
இயல்பான�. இைத SOV (Subject - Object - Verb) என்�
ெமாழியியலார் ெசால்�வார்கள். மாறாக ேமைல ெமாழிகளில் SVO - நான்
பார்த்ேதன் அவைன என்ற �ைறயில் வாக்கியத்ைத அைமக்க ேவண்�ம்.

SOV சிந்தைன �ைற இ�க்�ம் ஒ�வன் SVO பழக்கம் இ�க்�ம்
ஒ�வைனச் சட்ெடன்� �ரிந்� ெகாள்�வ� க�னேம. சப்பானியர்கள்
�ற்றி�ம் SOV பழக்கம் உைடயவர்கள். அவர்கள் ெவள்ைளக் காரர்கைளப்
�ரிந்� ெகாள்�வ�ம், ெவள்ைளக் காரர்கள் சப்பானியைரப்
�ரிந்�ெகாள்�வ�ம் மிகக் க�னம் என்பார்கள். அேத ெபா�� நாம் ஓேரா
�ைற இலக்கியத்தில் SVO �ைறையப் பயன்ப�த்�கிேறாம்.  

 

சீைதையப் பார்த்� வந்த ேசதிையச் ெசால்�ம் அ�மன் இராமனிடம்
ெசால்�வதாகக் கம்பன் ெசால்�வான்: "கண்ேடன் சீைதைய"; இ� ேபான்ற
ெசால்லாட்சிகள் தமிழ் இலக்கியத்தில் பல இடங்களில் உண்�. அதாவ�



ெப�ம்பான்ைம SOV என்ற சிந்திக்�ம் நாம் ஓேரா வழி SVO என்ப�
ேபா�ம் சிந்திக்கிேறாம். இந்தியர்கள் கிழக்கிற்�ம் ேமற்கிற்�ம் இைடயில்
பாலமாக இ�ப்ப� இதனால் தான் ேபா�ம். என்ன ெசால்ல வ�கிேறன்
என்றால், ெமாழி நம் சிந்தைனையக் கட்�ப் ப�த்�கிற�. நீ உன்
ெபற்ேறா�க்� எத்தைனயாவ� பிள்ைள என்ற ேகள்வி தமிழில் மிக
இயல்பாக எ�ம். ஆங்கிலத்தில் இைதச் �ற்றி வைளத்�த்தான் ெசால்ல
இய�ம். இ� ேபால ஆங்கிலத்தில் ெசால்�வ� சிலேபா�களில் தமிழில்
ேநர�யாய்ச் ெசால்ல ��யா�. 

 

இந்தச் சிந்தைன ஒ� வைகயில் பார்த்தால் பண்பாட்� வ�தியான�
(ரீதியான�); ெமாழி வ�தியான�. இதில் ஒ� ெமாழியின் வ�தி
உயர்ந்த�; இன்ெனா� ெமாழியின் வ�தி தாழ்ந்த� என்ப� தவறான
�ற்�. நம் வ�தி நமக்� உகந்த� என்பைத நாம் உணரேவண்�ம்; இன்�ம்
ெசான்னால் தமிழ் என்�ம் வ�தி தமிழ�க்� ஒ� அைடயாளம்; ஒ�
�கவரி. தமிழ் நமக்� இைதத்தான் ெகா�க்கிற�. 

 

சரி, தமி�க்� நாம் என்ன ெகா�க்கிேறாம்? அதாவ� தமிழின்
பண்பாட்� வ�திக்� நாம் என்ன ெசய்கிேறாம்? நமக்� அ�த்த
தைல�ைறயின�க்� என்ன த�கிேறாம்? இ�க்கின்ற ெசாத்ேதா� �ட,
என்ன ேசர்த்� ைவத்�ப் ேபாகிேறாம்? இன்ைறக்�த் தமிழ் என்ப� பழம்
ெப�ைம ேப�தற்�ம், பைழய இலக்கியம், இலக்கணம், அண்ைமக்காலக்
கைத, கவிைத, கட்�ைர, ��க்�கள், ெகாஞ்சம் அரசியல், ஏராளம்
திைரப்படம் பற்றி அறிய மட்�ேம பயன்பட்� வ�வ� ஒ� ெப�ங்�ைற என்�
அறிவீர்களா? நம்ைம அறியாமேலேய அ�வல் என்பதற்� ஆங்கில�ம்,

�ட்பவியல் என்பதற்� ஆங்கில�ம், மற்றவற்றிற்�த் தமி�ம் என
ஆக்கிைவத்தி�ப்ப� எவ்வள� சரி? ��ப் �� அறி�கைளக் கைலகைளத்



தமிழில் ெசால்லவில்ைல என்றால் தமிழ் �ைறபட்�ப் ேபாகாதா? அப்�றம்
தமிழில் என்ன இ�க்கிற� என்ற நம் பிறங்கைடகள் ேகட்க மாட்டார்களா?
நாம் ெசால்லிப் பார்த்� அதன் �லம் ெமாழி வளம் �ட்டவில்ைல என்றால் நம்
ெமாழி பயனில்லாத ஒன்� என்� இன்�ம் ஒ� தைல �ைறயில் அழிந்�
ேபாகாதா? நாம் தமி�க்� என்ன ெசய்ேதாம்? நமக்�த் ெதரிந்த
ெசய்திகைள, அறிைவத் தமிழில் ெசால்லிப் பார்க்கிேறாமா? ஆங்கிலம்
ெதரியாத நம் மக்க�க்�ப் �ரிய ைவக்கிேறாமா? எல்லாவற்றிற்�ம்
ஆங்கிலேம �ழங்கி நம் எதிர்காலத்ைத நாேம ேபாக்கிக் ெகாள்�கிேறாேம,

அ� எதனால்? 

 

இந்தக் கட்�ைரயில் ேகள்விகைள மட்�ேம எ�ப்பிக் ெகாண்�
இ�க்கிேறன். அதற்கான விைடகைள நீங்கள் ேதடேவண்�ம் என்ற
எண்ணம் க�திேய ேகள்விகைள எ�ப்�கிேறன். எண்ணிப் பா�ங்கள்.

தமி�க்� நீங்கள் என்ன ெசய்தீர்கள்? கணி வழிக் கல்வி, கணிப் பயன்பா�
என எத்தைனேயா ப�க்கப் ேபாகிறீர்கள். இந்தக் கணி�கத்தி�ம் தமிழ்
தைல நிமிர்ந்� நிற்க ���ம், நீங்கள் ஒத்�ைழத்தால். ெசய்வீர்களா? 
அன்�டன், 

இராம.கி. 
வள� - வாழ்க்ைகச் �வ�க�ம், சிந்ைத�ம், பார்ைவ�மாய் வைளய வ�ம் பதி� 
16.11.2003

 

 



 



�ைனவர். பா. வில்சன், தி�மதி ஜாஸ்மின், தமிழ்
இைசயின் பரிணாம வளர்ச்சியில் கலாசார
பரிமாற்றத்தின் பங்�, கட்�ைர,

தமிழ ்இைசயின ்பரிணாம வளர்ச்சியில ் 

கலாசார பரிமாற்றத்தின ்பங்�!... 

கலாச்சார பரிமாற்றம் என்ப� வர்த்தகம், ேபார், நா� ைகப்பற்�தல்
மதப்பிரச்சாரம் ேபான்றைவகள் வாயிலாக ெதான்� ெதாட்� நைடெப�கின்ற
ஒன்� என்பதற்� வரலா� ஒ� சான்றாக அைமந்�ள்ள�. தமிழ் இைச�ம்
வரலாற்றில் இந்த காரணிகைளக் கடந்� பயணித்�ள்ள� என்ப� ஆய்வின்
வழி �லப்ப�கின்ற உண்ைம.  

தமிழ் இைச வளர்ச்சி என்ப� தமிழ் இைச �த்��வாக்கம், இைச
��க்கங்கைளக் கிரமப்ப�த்�தல், இைச வ�வங்கைள பதி� ெசய்�
பத்திரப்ப�த்�தல் ேபான்ற நிைலகைளக் கடந்� வந்�ள்ள� என்�
��வ� மட்�மல்லாமல் இைவ ஒவ்ெவான்றி�ம் சாதி மத ேபதமின்றி
அேநக இைச வல்�நர்கள் இைதக் கைலயாக மட்�ேம க�தி இதன்
வளர்ச்சியில் பரந்த மன�டன் பங்களித்�ள்ளார்கள் என்� �றினால்
மிைகயாகா�. 

ெதன் இந்திய கலாச்சார இைச, சங்க காலத்தில் சிறந்� விளங்கிய
தமிழ் இைச வ�வத்தின் ம� பரிணாமம் என்ப� ஆராய்ச்சியால்
நி�பிக்கப்பட்ட உண்ைம என்ப� தமிழ் இைச ஆய்வாளர்கள் அறிந்தேத. 12

ஆம் �ற்றாண்�ல் வாழ்ந்த சா�க்கிய மன்னன் இதைனக் “கர்நாடக



இைச” என்� அவன� �த்தகத்தில் �றிப்பிட்ட பிறேக கர்நாடக சங்கீதம்
என்ற ெபயர் ெபற்ற� என்ப� வரலாற்�க் �றிப்பா�ம்.  

சங்க காலத்தில் ேதவதாசிகளால் மட்�ேம பரம்பைரயாகக் கற்கப்பட்�
ேகாவில்களி�ம், அரசைவகளி�ம் பரதநாட்�ய நடனமாக�ம், தமிழ்
இைசயாக�ம் வி�தைலயாக வலம்வந்த இந்த கைல, பிற்காலத்தில் ஒ�
�றிப்பிட்ட மதத்திற்�ம், ஒ� பிரிவின�க்�ம் மட்�ேம உரிைமயாகக்
க�தப்பட்� �ழ்நிைலக் ைகதியாக வாழ்ந்� ெகாண்� இ�ப்ப�, ஒ�
ேவதைனக்�ரிய உண்ைமயா�ம். ஆனால் வரலாற்� உண்ைமகைள எந்தவித
பா�பா�மின்றிக் �ர்ந்� ஆரா�ம் ெபா��, நம்ைமேய வியப்பில் ஆழ்த்தக்
��ய உண்ைமகள் ெவளிவ�வ� திண்ணமாகிற�. 

எந்த ஒ� கைல�ம், உ�வான� �தல் தன் வளர்ச்சியில், பிற
கைலகளிடம் இ�ந்� அைவகளின் பண்�கைளேயா அல்ல�
சாயல்கைளேயா தாக்கங்களாக உள்வாங்கிக் ெகாண்�, கலாச்சார
கலப்�டன் வளர்வ� என்ப� கைல வளர்ச்சியின் பண்�களில் ம�க்க
��யாத உண்ைமயா�ம். இவ்வித வளர்ச்சியில் பிற கலாச்சார
தாக்கங்க�க்� உட்பட்� அதைன உள்வாங்கி வள�ம்ேபா�, ஆங்காங்ேக
க�த்� தி�ட்� (Plagiarism) அல்ல� கலாச்சார பரிமாற்றம் (Cultural

Exchange) நிகழ்வ� என்ப� வழக்கமாக வரலாற்றின் சான்�கள்
�லப்ப�த்�ம் உண்ைமயா�ம். இதைன எவ்வித பார்ைவ�டன் பார்க்க
ேவண்�ம் என்பைத இக்கட்�ைரயில் ஆராய்ேவாம்.ஆங்கிேலயர் காலத்தில்,

கிழக்கிந்திய கம்ெபனியின் இைசக்��வில் இடம் ெபற்ற
&#39;வயலின்&#39; என்ற இத்தாலி நாட்�ல் உ�வான இைசக்க�வி,
தற்கால கர்நாடக இைசக் கச்ேசரியில் �க்கிய பங்� வகிப்ப� கைலயின்
ேமம்பாட்�ற்�ம், பிற கலாச்சார இைசயின் கலப்�க்�ம் ஒ� சிறந்த
எ�த்�க்காட்டா�ம்.  



சியாமா சாஸ்திரிகள், தியாகராஜ �வாமிகள் மற்�ம் �த்��வாமி
தீட்சிதர் என்ற தீ�வா�ர் �வரில், �த்��வாமி தீட்சிதர், கலாச்சார
கலப்�டன் இைச வளர்வதற்� �க்கிய பங்� ஆற்றி�ள்ளார் என்றால் அ�
மிைகயாகா�. ேம�ம் தஞ்சா�ர் நால்வரில் (Tanjavur Quartet)

ஒ�வரான வ�ேவ� பிள்ைள, வயலின் என்ற இைசக்க�விைய தன�
சமகாலத்தில் வாழ்ந்த கிறித்தவ �லவர் ேவதநாயக சாஸ்திரிகளிடம்
கற்�க்ெகாண்�, ேமற்கத்திய இைசக்காக மட்�ேம பயன்பாட்�ல் இ�ந்�
வந்த இைசக்க�விையக் கர்நாடக இைசக்ேகற்ப பயன்ப�த்�ம் �ைறைய
கண்டறிந்�, மேனாதர்மத்ைத (Improvisation) வயலின் இைசக் க�வி
வழியாக இவ்�லகிற்க்� அறி�கப்ப�த்தியவர்க�ள் �தல்வர் என்ற
ெபயரிைன ெபற்றவர். அேத காலத்தில் வாழந்த �த்��வாமி தீட்சிதரின்
சேகாதரர் பா��வாமி தீட்சிதர், மணலி �த்�கி�ஷ்ண �தலியாரின்
ஆதரேவா� தன் தந்ைத ராமசாமி தீட்சித�டன் ெசன்ைனக்� வந்� �ன்�
வ�டம் ெசன்ைன �ய ஜார்ஜ் ேகாட்ைடயில் கிழக்கிந்திய கம்ெபனியின்
இைசக்��ைவக் கா�வதற்�ம் அதில் இடம் ெபற்ற வயலின் இைசக்க�வி
ேமல் காதல் ெகாண்� அதைன கற்க�ம் ஒ� வாய்ப்� ெபற்றார்.  

�த்��வாமி தீட்சித�ம், பா��வாமி தீட்சித�டன் இைணந்� �ன்�
வ�டம் ேமற்கத்திய இைசையக் �ர்ந்� கவனித்� அதன் தாக்கங்க�க்�
உட்பட்� எ�திய 39 பாடல்கள்தான் “ேநாட்� �வரங்கள்” (English

Notes) என்� அைழக்கப்பட்� ம�ைர மணி அய்யர் அவர்களால் பின்னர்
கச்ேசரியில் பிரபலமாக்கப்பட்ட�. அதில் �ர்ந்� ேநாக்க ேவண்�ய�
என்னெவன்றால், கலாச்சார கலப்பின் உச்சகட்டமாக “God Save the

king (queen)” என்ற ஐேராப்பிய நாட்�ன் �னித பாடல்களில் ஒன்ைற
அதன் இராகத்ைதத் த�வி ெத�ங்� ெமாழியில் இந்� கட�ள்களின்
ெபயரில் மாற்றி எ�தி�ள்ளார். கலாச்சாரம் என்ப� அதன் பரிணாம



வளர்ச்சியின் �தற்கட்டத்தில் ேமற்கத்திய இைசயின் வ�வத்ைத
மட்�மல்லாமல், அந்த இைசைய இராகமாற்றமில்லாமல் அப்ப�ேய வார்த்ைத
மாற்றம் மட்�ேம ெசய்� வளரைவத்�ள்ள� என்பதற்� “ேநாட்�
�வரங்கள்” ஒ� சான்றாக அைமந்�ள்ள�.  

�த்��வாமி தீட்சிதைர பற்றிய ஆராய்ச்சியில் ஈ�பட்� தன�
ஆராய்ச்சி கட்�ைர சமர்ப்பித்�த் தற்ேபா� அெமரிக்காவில் சின்சினாட்�
பல்கைலகழத்தில் ெதன்னிந்திய இைச ேபராசிரியராக பணி�ரி�ம்
Dr.Kanniks Kannikeswaran �றிப்பி�ம் ெபா��, �த்��வாமி
தீட்சிதரின் பன்னிரண்� பாடல்களில் ஒன்� ேமற்கத்திய இைசயின்
தாக்கத்ைத உள்வாங்கியதாக அைமந்�ள்ள� என்� �றிப்பி�கிறார்.
ேமற்கண்ட வரலாற்� உண்ைமகள் ஒ� கலாச்சாரம் பிற கலாச்சார
வ�வங்கைள, ச�தாய கலாச்சார மாற்றங்களால் (Socio - cultural)

தன்�ள் வாங்கிக் ெகாண்ட� மட்�மல்லாமல், சில ேநரங்களில்
ெமாழிமாற்றம் மட்�ம் அைமயப்ெபற்� வளர்ந்�ள்ள� என்பைத
சான்�க�டன் நி�பிக்கின்ற�. இவ்வித வளர்ச்சிைய (Plagiarism)

“க�த்� தி�ட்�”, என்� க�த இய�ேமா அல்ல� “கலாச்சார
பரிமாற்றம்”, என்� எண்ண ���ேமா என்ப� வரலாற்ைற எந்தவித சாதி,
மத பார்ைவ இன்றி பார்க்க இயல்ேவார் மட்�ேம �ரிந்� ெகாள்ள இய�ம். 

இைச என்ப� �ன்ேனார்களின் இைச ஆராய்ச்சிைய �லதனமாகக்
ெகாண்� அதன் வ�வங்கைளேயா, பண்�கைளேயா தாக்கங்களாக
உள்வாங்கிக் ெகாண்� ��ைம பைடத்� வளர்கிற� என்பதற்� தியாகராஜ
�வாமிகளின் “நிந்தாஸ்�தி” ஒ� எ�த்�க்காட்�. தியாகராஜ
�வாமிக�க்� �ன்பாக வாழ்ந்த பாபநாசம் �தலியார் உ�வாக்கின இைச
வ�வம் “நிந்தா ஸ்�தி” ஆ�ம். கட�ைள நிந்திப்ப� ேபால் �கழ்வ�
என்ப� இதன் ெபா�ளா�ம்.  



தி�வா�ர் �வ�க்� �ன்பாக வாழ்ந்த “தமிழ் �வர்” தமிழ்
இைசக்� ஆற்றிய பங்களிப்�கள் “கி�த்தி” உ�வா�வதற்� ஒ� �க்கிய
காரணமா�ம். தமிழ் �வர்களான �த்� தாண்டவர், மாரி�த்� பிள்ைள
மற்�ம் அ�ணாச்சல கவிராயர் அவர்கள� பங்களிப்�கைள பற்றிய
��ைமயான தகவல்கள் இன்�ம் வாய்வழி உண்ைமகளாகேவ வலம்
வ�கின்றன. எனேவ ஒவ்ெவா� �திய பைடப்�ம் �ந்ைதய பைடப்�களால்
உள்�க்கம் ெபற்� உ�வாகிற� என்ப� திண்ணமாகிற�.  

இைச என்ப� ஒ� கைல மட்�ேம. ஆயி�ம், ஆதரவின் நிமித்தம்
அதன் பரிணாம வளர்ச்சியில் ேகாவில்கைளச் சார்ந்ேதா அல்ல�
அரசைவையச் சார்ந்ேதா, வளர்ந்� வந்தி�க்கின்ற�. இவ்வித வளர்ச்சி,
இைசையக் கட��க்�ம் மனித�க்�மான ெதாடர்பிைன வர்ணிப்பதற்�
மட்�ம் உரியதாகேவ �ன்ென�த்�க் காட்� வந்� உள்ள�. இவ்வித
மனப்பான்ைமைய �றிய�க்�ம் வைகயில் �ழ�க்� த�ந்த �ைறயில்
ெமாழிமாற்றம் ெகாண்ேடா அல்ல� மனித உற�கைள வர்ணிக்�ம் ஒ�
க�வியாகேவா இைசைய ைகயாண்�, இைசைய ெபா��டைம ஆக்கியதில்
தமிழ் திைரப்படத்�ைறயின் பங்களிப்� இன்றியைமயாத�.  

திைரப்படங்களில் பாடல்களின் வரிகைள திைரப்படத்தின்
தைலப்பாகேவா அல்ல� திைரப்பட தைலப்ைப பாடல் வரிகளாகேவா
மாற்�தல் க�த்� தி�ட்டாக பார்க்கப் ப�வ� இல்ைல. கர்நாடக சங்கீத
வித்வான்க�ம் தங்கள் �ன்ேனார்க�ைடய பாடல்களில் ஈர்ப்�க்ெகாண்�
உள்�க்கம் அைடந்� அவர்கள� பாடல் வார்த்ைதகளில் சிலவற்ைற
ேதர்ந்ெத�த்� தங்கள� பாடல்களில் பயன்ப�த்தி இ�க்கிறார்கள்.

இதைன க�த்� தி�ட்� (Plagiarism) என்� க�த இயலா�.“வார்த்ைத
தி�ட்�” என்ப� பழங்காலந்ெதாட்ேட இைச வளர்ச்சியில் ஒ� ப�தியாக



இைசயின் ேமல் ெகாண்ட ஈர்ப்பினால் நிகழ்ந்தி�க்கின்ற� என்ப� வரலாற்�
ஆய்வில் திண்ணமாகிற�.  

�த்��வாமி தீட்சிதர் ஐேராப்பிய இைசைய தன� கட�ளின் ெபயரில்
ெமாழிமாற்றம் ெசய்� கீர்த்தைனகைள இயற்றிய� தன� சேகாதரர்
பா�சாமி தீட்சிதர் ேமற்கத்திய இைசைய வயலினில் கற்� அதன் பின்னர்
அைத ெதன் இந்திய இைசக்ேகற்ப தகவைமக்கேவ என்� ஒ� வரலாற்�க்
�றிப்� �ன்ைவக்கிற�. இக்க�த்திைன அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� ஆராய
�ற்பட்டால், இந்த வரலாற்� நிகழ்� கலாச்சார வளர்ச்சிக்கான க�த்�
பரிமாற்றமாகேவ எ�த்�க் ெகாள்ளப்பட ேவண்�ேம ஒழிய ேமற்கத்திய
இைசயின் க�த்� தி�ட்� (Plagiarism) என்ற ெபா�ளில் எ�த்�க்
ெகாள்ளப்பட ேவண்�யதில்ைல. இந்த நிகழ்ைவ ஆதாரமாகக் ெகாண்�
க�த்� தி�ட்ைட நியாயப்ப�த்�வ� இந்த கட்�ைரயின் ேநாக்கமன்�.  

ஒ� கலாச்சார வளர்ச்சி கலாச்சார பரிமாற்றமாக அல்ல� “க�த்�
தி�ட்டாக” பார்க்கப்ப�வ� அதன் காரணமான �ழ்நிைலையேயா அல்ல�
மனப்பான்ைமையேயா ைவத்ேத தீர்மானிக்க ேவண்�ம்.“சந்தப் �லவர்”
என்� உலகேம பாராட்�ம் 15 ஆம் �ற்றாண்�ல் வாழ்ந்த அ�ணகிரிநாதர்
அவ�ைடய பாடல்களில் “சலாம்” என்ற �கமதியரால் வழங்கப்ப�ம்
“வணக்கம்” என்ற ெபா�ைள ெகாண்ட பதத்ைத உபேயாகப்ப�த்தி�ள்ளார்.
இதைன�ம் க�த்� தி�ட்� என்� �கம்மதியர்கள் �ற இய�மா?ஆனால்
இைச வ�வங்கைள தாக்கங்களாக உள்வாங்கிக் ெகாண்� ஒ� கலாச்சாரம்
வளர்வைத “க�த்� தி�ட்�” என்ற ெபயரில் வ�வைமக்கப்பட்ட
“தீவிரவாதம்” வழியாக மட்�ப்ப�த்�வ� என்ப� ஒ� கைல வளர்ச்சிக்�
நாம் ஏற்ப�த்�ம் தைடக்கல் என்பைத ஒவ்ெவா�வ�ம் �ரிந்� ெகாள்ள
�ற்பட ேவண்�ம். கிறித்�வர்களா�ம், �கமதியர்களா�ம் சாதி மத
ேவ�பா�ன்றி தமிழ் இைச வளர்க்கப்பட்ட� என்ற வரலாற்� உண்ைம



எல்ேலா�ம் இந்த இைசயின் பங்�தாரர்கள் என்பைத ஆணித்தரமாக
நி�பிக்கின்ற�. ேம�ம் 1888 – 1973-ல் வாழ்ந்த ெசட்� பா��ர்த்தி
என்பவரால் சங்கராபரண ராகத்தில் “சாமா�லவ�” என்� �வங்�ம் பாடல்
1966-ல் இயற்றப்பட்ட�. இந்தப் பாடல் கிறித்�வ ேவதாகமத்தில் சங்கீதம்
71:19ல் ேதவேன உமக்� நிகரானவர் யார்” என்ற வசனத்ைத
அ�ப்பைடயாக ெகாண்� எ�தப்பட்ட� என்� ஒ� �றிப்� உணர்த்�கிற�.  

தியாகராஜரின் கரகரப்பிரியாவில் அைமந்த “சாமா�ெமவ�” என்ற
பாடேலா� இந்தப் பாடல் ஒப்பிடப்பட்� “க�த்� தி�ட்�” (Plagiarism)

என்� ��வ� இந்த �னிதக் கைலைய வளரவிடாமல் பிைணய
ைகதியாக்கி அழிக்க �ற்ப�ம் ஒ� வ�வைமக்கப்பட்ட தீவிரவாதமாேவ
(Structural Violence) க�த���ேம ஒழிய இக்கைலைய பா�காக்க
எ�க்கப்பட்ட �யற்சியாக க�த ��யா�.  

ஒ� ஐேராப்பிய கிறித்தவ இைச வ�வத்ைத அதன் ராகத்ேதா�
ெமாழிமாற்றம் ெசய்�, தன� கட�ளின் ெபயரிட்� பாடல்கைள
உ�வாக்�வ� கலாச்சார பரிமாற்றமாக பார்க்கப்பட இய�மானால்,

“சாமா�ெமவ�” என்ற பதத்ைத மட்�ம் உள்�க்கத்தினிமித்தம்
பயன்ப�த்தி, ேவ� இராகத்தில் �ற்றி�ம் மா�பட்ட வார்த்ைதகளினால்,

1966ல் உ�வாக்கப்பட்ட பாடைல “க�த்� தி�ட்�” (Plagiarism) என்�
��வ� ஏற்கப்பட ��யாத ஒன்�. 

கட்�ைரயாளர்கள் : �ைனவர.் பா. வில்சன,் தி�மதி ஜாஸ்மின ் 

�ைனவர். பா. வில்சன்,ெசன்ைனக் கிறிஸ்தவக் கல்�ரியில் ேவதியியல் �ைற தைலவராக

பணியாற்�கிறார் மற்�ம் தி�மதி ஜாஸ்மின் தமிழ் இைசயில் ஈ�பா� ெகாண்ட இைசக் கைலஞர்.

வில்சன்தமிழ் இைசயில் ��கைலப் பட்டம் ெபற்� (MFA) இைச ஆசிரியராக�ம், இைசயியல்

வல்�னராக�ம் ெசயல்பட்� வ�கிறார். 



 

 

 

 

 

 

 

 



பா� விநாயகம்,�ைனவர்.ஆ.ைஷலா
ெஹலின்,பாரதியின் பண் பா� - பண்ேணா�ையந்த
மகாகவி பாரதி, கட்�ைர

பாரதியின் பண் பா� - பண்ேணா�ையந்த மகாகவி பாரதி 
RELATIONSHIP OF PANN(RAGAM) WITH

MAHAKAVI BHARATHI

 

தி�.பா� விநாயகம்,   நி�வனர் மற்�ம் தைலவர், உலகத்தமிழிைச ஆராய்ச்சி
மற்�ம் வளர்ச்சிக் கழகம், வாஷிங்டன் �.சி, அெமரிக்கா. 
 

�ைனவர்.ஆ.ைஷலா ெஹலின், தமிழ்த்�ைற, ேகரளப் பல்கைலக்கழகம்,

 தி�வனந்த�ரம், இந்தியா. 
 

�ன்�ைர
   தன் எண்ணங்கைள�ம் சிந்தைனகைள�ம் இலக்கிய உணர்ேவா�
ெவளிப்ப�த்�பவன் கவிஞன். எல்லா காலங்களி�ம் எல்லா ெமாழிகளி�ம்
�ற்றீசல் ேபால் �ைளத்ெத�ம் கவிஞர்க�ள் “மகாகவி” எ�ம்
சிறப்�க்�ரியவராேவார் ஒ� சிலேர. அங்ஙனம் இவ்�லகில் கி.பி.1882 �தல்
கி.பி.1921 வைரயிலாக ெமாத்தம்   �ப்பத்ெதான்ப� ஆண்�கேள இவ்�லகில்
வாழ்ந்� �ண்டா� கவி, பாட்�க்ெகா� �லவன், �ரட்சிக் கவிஞன், வரகவி,
அமரகவி, மக்கள் கவி, ேதசியக்கவி, ���கக் கவி எ�ம் ெபயர்களால் தடம்
பதித்த �ப்பிரமணிய பாரதியார், ஒ� மகாகவி எ�ம் த�திக்�ரியவ�ம் ஆவார். 
 

இங்ஙனம் பாரதி ஏன் “மகாகவி” என்� அைழக்கப்ப�கிறார் என்�ம்
தமிழரின் மரபிைசயாம் பண்ணிைச இலக்கணத்ைத ெதளி�ப�த்தி�ம் அதைன
மீட்��வாக்கி�ம் வண்ணமாக பாரதியின் இரண்� பாடல்க�க்�ப்



பண்ணிைசயைமத்�ம் பண்ணின் ேமன்ைமைய ெதளி� ெசய்த�ேம
இக்கட்�ைரயில் ேநாக்கமாக அைமகின்ற�. 

மகாகவியின் இலக்கணம் 
 

கவிஞன் என்பவன் �றிப்பிட்ட பா�ெபா�ட்களில் தன்�ைடய பைடப்�கைள
��த்� வி�பவன். கவிஞன் என்பவன் தற்கால சிந்தைனகளில் �ழ்கி,
  பைடப்�கைள அளிப்பவன். கவிஞன் என்பவன் ஒ� �றிப்பிட்ட ப�வ காலம்
ேபால்,   தன் பைடப்�கைள அளிக்கக் ��யவன். கவிஞன் என்பவனின்
பைடப்�கள் தன் ெமாழி மற்�ம் ஒ� சில அயல் ெமாழிகளில் மட்�ம் 

ெமாழியாக்கம் ெசய்யப்பட்� �ற்�ப்ெப�ம். 

ஆனால் மகாகவி என்பவன் திட சிந்தைன, தீர்க்கதரிசனம், க�ன உைழப்�
என்�ம் ஆதாரங்களால் தன� பைடப்�கைள இைடயறா� ெதாய்வின்றி
ெதாடர்ந்�, பல பா�ெபா�ள்கைள தன் பைடப்�களில் அளிக்கக் ��யவன். ஒ�
மகாகவியின் இலக்கணங்கள் என்ப� பன்ெபா�ள் பா�ம் திறைம, ெதாடர்ந்�
பைடப்�கள் ஆக்�ம் ஆற்றல், பன்ெமாழி ஆக்கத்திற்� தன் பைடப்�கைள
உள்ளாக்�ம் பாங்�, தீர்க்க தரிசனத்ேதா� பைடப்�கைள அளித்தல்,

மக்க�க்காக பா�தல், மனித�ைடய கவைலக் கண்ணீைர தன் எ�த்�க்கள்
வழிேய ச�தாயத்திற்� எ�த்�ச் ெசால்�தல் �தலியைவகளா�ம். ேம�ம்
கவிைதகளின் பல வைகைமகைள�ம் வ�வங்கைள�ம் ெதாடர்ந்�
அளிக்கக்��ய ஒ� வல்லாண்ைம மிக்க கவிஞன் மகாகவி. 
பாரதி  ஒ� மகாகவி 
 

பாரதி மர�க் கவிைதக�க்�ள்�ம் ��க் கவிைதக�க்�ள்�ம் பல
பா�ெபா�ள்கைளத் தந்�, தன் க�த்�க்கைளப் ��த்�வ� அவரின்
சிறப்பா�ம். இவரின் பைடப்�களில், �யமரியாைத பாட்�கைள ேவண்�ேவார்
வரிகளின் இைடயில் அர்த்தங்கைள தரிசிக்கலாம். ெபண்ைமையப் ேபாற்ற
வி�ம்�ேவார் அவர் எ�த்�க்களி�ேட ெபண்�ரிைமதைன உணரலாம்.

ெபா��டைம ேப�ேவார் அவ�ைடய கவிைதகளின் இைடேய உணர்ச்சியின்



ேவகத்ைத   எய்தலாம். இயற்ைக எழில் �கர வி�ம்�ேவார், மழைலயின் இன்பம்
விைழேவார் �திய வைகைமகளில் �ைழந்� இன்�றலாம். ஆக,

”எல்ேலா�க்�மான கவிைத, எல்லா பா�ெபா��க�க்�மான   கவிைத
ெராட்�யாக இ�க்க ேவண்�ம்’ என்� ெசான்ன மகாகவி பாப்ேலா ெந�டா ேபால
எல்ேலா�க்�மான கவிைதகைளப் பைடத்�ள்ளார் பாரதி. இவரின் மர�க்
கவிைதகளி�ம் ��க்கவிைதகளி�ம் வால்ட் விட்மனின் ஈர்ப்பிைன உணரலாம்,

பாப்ேலா ெந�டாவின் சீற்றத்ைத�ம், ேவதநயகம் பிள்ைளயின் உணர்வின்
எ�ச்சிைய�ம் இைசத்திறைன�ம் அ�பவிக்கலாம். பாரதிதாசனின் ெமாழி
உணர்ைவ�ம், ச�தாய அக்கைறைய�ம் �கரலாம்.  

 

தா�ரின் இயற்ைகைய ேநசிக்கலாம், வள்�வரின் வாழ்வியல்
ெநறிக�க்�ள் �ைழந்� வாசிக்கலாம். வள்ளலாரின் மா�ட வாஞ்ைசைய
அறியலாம். பாரதிையப் ெபா�த்தவைர இவரின் கவிைதகளில் ெதாடாத
பா�ெபா�ள்கள் எ��மில்ைல, ெதாட்ட பா�ெபா�ள்கள் எ��ம் �லங்காமல்
ேபான�ம் இல்ைல. இவரின் �திய வைகைம பைடப்�க�க்�ள் உண்ைம, உைழப்�,
ேநர்ைமக்கான ேதடல்கள் உண்�. கயைம, ெபாய்ைம, ஊழ�க்கான எரிதழல்
உண்�. காத�க்கான வீச்�கள் உண்�. ஆக எல்லா பா�ெபா�ள்கைள�ம்
மக்க�க்காக தன் பைடப்�களில் ெகாண்� வந்� ெகா�த்�  இ�க்கக் ��யவர்
பாரதி.  எனேவ “பாரதி ஒ� மகாகவி”.  

 

இைசேயா�ையந்த பாரதியின் பல்ேநாக்�ப் பார்ைவயில் இைசசார்
விளக்கங்கள் இல்லாமல் இல்ைல. இைச பற்றிய பல ��க்கங்கைளக்
�றிப்பிட்�ம் இைசப் பாடல்கள் பல இயற்றி�ம் தான் ஒ� சிறந்த வாக்ேகயக்காரர்
என்பைத நிைலநாட்��ள்ளார். தமிழிைசக் கைலச் ெசாற்களான பண், தாளம்,

சந்தம், பாடல், சங்கீதம் �தலியைவக�ம் �ழல், வீைண, �ர�, ேபரிைக
ெவண்சங்� ஆகிய இைசக் க�விக�ம்   பாடல் வரிகளில் ெபா�த்தமாகக்
ைகயாளப்பட்�ள்ளன. பாரதியார் கவிைதகளில் பண் �றிப்�களாவன: 

 



”பண்ணில்  இனிய பாடேலா�” (வி�தைல ேவண்�ம்)1     

”பண்ணிலினிய   �ைவ பரந்த ெமாழியினால் ” (மனப் பீடம்)1 

”பாட்ைடத் திறப்ப� பண்ணாேல” (அம்மாக்கண்� பாட்�)1 

 ”பண்ேண பண்ேண பண்ேண 

  பண்ணிற்  ேகேயார் ப��ண்டாயின் 

 மண்ேண மண்ேண மண்ேண” (�யில் பாட்�)1 

“பாட்�க் கலந்திடேவ-அங்ேகெயா� 

பத்தினிப் ெபண்ேவ�ம்;-எங்கள் 

�ட்�க் களியினிேல-கவிைதகள் 

ெகாண்�தர ேவ�ம்;-அந்தக் 
காட்� ெவளியினிேல,-அம்மா!நின்தன் 

காவ�ற ேவ�ம்;என்தன் 

பாட்�த் திறத்தாேல-இவ்ைவயத்ைதப் 
பாலித்திட ேவ�ம்” (காணி நிலம் ேவண்�ம்)1 

“எண்�ங் காரியங்க ெளல்லாம் - ெவற்றி 
ேயறப் �ரிந்த�ளல் ேவண்�ம்-பல 
பண்ணப் ெப� நிதியம் ேவண்�ம் -அதிற் 
பல்ேலார் �ைண �ரிதல் ேவண்�ம் -�ைவ 

நண்�ம் பாட்�ெனா� தாளம் -மிக 
நன்றா�ளத் த�ந்தல் ேவண்�ம் -பல 
பண்ணிற் ேகா�வைக இன்பம் - நான் 

பாடத்திறனைடதல் ேவண்�ம்!  ( ேயாக சித்தி – 7)1 

“பண்ைண யிைசப்பீர்-ெநஞ்சிற் 
�ண்ைண ெயாழிப்பீர் -இந்தப் 
பாரினிேல �யர் நீங்கி�ம் என்றிைத”( கண்ணன் பிறப்�)1 
“பண்ணில் இனிய பாடேலா� பா� ெமாளிெயலாம் 
 பாரில் எம்ைம உரிைம ெகாண்� பற்றி நிற்கேவ” 



-(வி�தைல ேவண்�ம்)1 

ஆகிய  வரிக�ள் இைசக் ��கைள�ம், ேதசிய கீதங்கள், தி�ப்பள்ளி எ�ச்சி
பாடல்கள், ெதய்வப் பாடல்கள் ஞானப் பாடல்கள், தனிப்பாடல்கள், கண்ணன்
பாட்�, தமிழர் பாட்�, வள்ளிப் பாட்�, காளி பாட்�, நவராத்திரி பாட்� �தலிய
பாட்�கைள�ம் பாரதி பா��ள்ளார். தாளத்ேதா� பாட ேவண்�ம் என்பதைன, 

”தாளம் தாளம் தாளம் 
தாளத்திற்ேகார் தைட�ண்டாயின் 

�ளம் �ளம் �ளம்”1 (�யில் பாட்�) என்�ம் பாடல் வரிகளால் அறியலாம். 

“பாட்�ைனப்ேபால் ஆச்சரியம் பாரின்மிைச இல்ைலயடா! 
�தங்க ெளாத்�ப் ��ைமதரல் விந்ைதெயனில் 
நாதங்கள் ேந�ம் நயத்தி�க்� ேநராேமா? 
ஆைசத�ங் ேகா� அதிசயங்கள் கண்டதிேல, 

ஓைசத�ம் இன்பம் உவைமயிலா இன்பமன்ேறா…”1 (�யி�ம் மா�ம்) 

  எ�ம் வரிகளினால் பாரதியார் பாடலின்களின்கண் காணலா�ம்   ஈர்ப்�
அறியலாகிற�. 

 

பண்ேணா�ையந்த பாரதி 
“பாட்�க்ெகா� �லவன் பாரதியடா - அவன் 

  பாட்ைடப் பண்ேணா� ஒ�வன் பா�னானடா 
ேகட்�க் கி�கி�த்�ப் ேபாேனனடா!”2  (அமரகவி) 
என்� �றி�ள்ள கவிமணியின் வரிகளிலி�ந்� பாரதியின் பாடல்கள் பண்ேணா�
பாடக்��யைவகளாக அைமந்தி�க்கின்றன என்பதைன நன்�   உணர்ந்�
ெகாள்ள ��கிற�. 

”மனந் திறப்ப� மதியாேல 
பாட்ைடத் திறப்ப� பண்ணாேல” 1  (அம்மாக்கண்� பாட்�) 

இவ்வரிகளில் “பாட்ைடத் திறப்ப� பண்ணாேல” எ�ம் பாரதியின் ெதாடர் �லம்,

  இவரின் பாடல்கள் பண்ணின் இலக்கணம் ெபற்ற பாடல் என்ப� ெபா�ள்.

ெநஞ்�, மிட�, நாக்�, �க்�, அண்ணம், உத�, பல், தைல என்�ம் எட்�ப்



ெப�ந்தானங்களில் எ�த்தல், ப�த்தல், நலிதல், கம்பிதம், ��லம், ஒலி, உ�ட்�,

தாக்� எ�ம் எட்� கிரிையகளால் பண்ணப்ப�வதால் “பண்” எனப் ெபயராயிற்�
என்பதைன, 

“பாேவாடைணதல் இைச என்றார், பண் என்றார் 
ேமவார் ெப�ந்தானம் எட்டா�ம் - பாவாய் 
எ�த்தல் �தலாய் இ�நான்�ம் பண்ணிப் 
ப�த்தைமயால் பண்ெணன்� பார்”3 

                                                                    (3:26.அ�யார்க்.உைர.ப.1
05) என அரங்ேகற்� காைதயில் அ�யார்க்� நல்லார் பண் �றித்�க்
�றி�ள்ளார். 
 

பண்ணிலக்கணம் என்பதைன பண்ணீர்ைம என�ம் உைரப்பர்.
 பண்ணீர்ைமகள் என்பன பண்ணிற்�ரிய ஓைசகளாலாகிய நிறங்கள். பண்ணின்
நிறங்கள் பதிெனான்�ம் பண்ணின் �ரங்கைளப் பல்ேவ� வைககளில்
இைசத்தலால் வ�வன. இதைன இளங்ேகாவ�கள் “வக்கிரித் திட்டம்” என
�றிப்பிட்�ள்ளார். 
‘’இைசேயான் வக்கிரித் திட்டத்ைத உணர்ந்தாங்� 

அைசயா மரபின் அ�பட ைவத்�”3  (3:41,42.ப.63)                         

என்�ம் அ�க�க்� ஈ�ைரஞர்கள் (அ�யார்க்� நல்லார், அ�ம்பத உைரயார் )

உைரத்�ள்ள விளக்கம், 

“இைவப்�லவன் ஆளத்திைவத்த பண்ணீர்ைமைய �த�ம், �ைற�ம், ���ம்,

நிைற�ம், �ைற�ம், கிழைம�ம்,   வலி�ம், ெமலி�ம், சம�ம், வைரயைற,
  நீர்ைம�ம் என்�ம் பதிெனா� பா�பாட்�னா�ம் அறிந்�, அறிந்த வண்ணம்
அவன் தாள நிைலயில் எய்த ைவத்த நிறம் தன் கவியினிைடேய ேதான்ற ைவக்க
வல்ேலானாய்” 3 (3:41,42 அ�யார்க்.உைர.ப.63, அ�ம்பத உைர.ப.108)

என்பதா�ம்.  

1.�தற் �ரம் என்ப� பண்ணின் எ�ப்� �ரம் (கிரக �ரம்). 



2. �ைற என்ப� பண்�க்�ரிய �ரங்களின் வைககைள�ம் அைவ வ�ம்
வரிைசகைள�ம் �றிப்ப�. 

3. ��� �ரம் என்ப� பண்ணின் ��� ெப�ம் �ரமமா�ம். 

4. நிைற என்ப� ஒ� பண்ைண ஆலாபைன ெசய்ைகயில் நிரம்ப நி�த்தல்
�ரத்ைத �றிக்�ம். 

5. �ைற என்ப� ஒ� பண்ைண ஆலாபைன ெசய்ைகயில் மிகக் �ைறவாக
ஒலித்தற்�ரிய �ரம்.  

6.கிழைம �ரம் என்ப� இைண, கிைள, நட்� என்�ம் �றியறிந்� �ண�ம்
�ரங்கள் வந்� வந்� ேச�ம் �ரமா�ம். இதைன ஜீவ �ரம் என்பர். 
7.வலி� என்ப� இராகத்ைத வலி� மண்�லத்தில் நி�த்தி பா�வ�. 

8.ெமலி� என்ப� இராகத்ைத ெமலி� மண்�லத்தில்  நி�த்தி பா�வ�. 

9.சமன் என்ப� சமன் மண்�லத்தில் பண்களின் �ரங்கைள இைசத்தல் 
10.வைரயைற என்ப� பண்ணிற்� என வைரய�க்கப்பட்ட ெநறிக�ம்
�ைறக�மா�ம். 

11.நீர்ைம   என்ப� ஒவ்ெவா� பண்�க்�ரிய �ைவ, உணர்�, ெமய்ப்பா�,

தாட்� வரிைசகள் �தலியைவகைள �றிக்�ம். 

பண்ணிலக்கணம் அல்ல� பண்ணீர்ைமகள் என்ப� �தல், �ைறைம, ���,

நிைற, �ைற, கிழைம, வலி�, ெமலி�, சமன், வைரயைற, நீர்ைம என்�ம்
பதிேனா� பா�ப்�களாக வைகப்ப�த்தி பா�ம் திட்டமா�ம்.4(ெதா�தி
-3.ப.248) 

பண்ணிைசயில் பாரதியார் பாடல்கள் 

  ெதன்னக இைசயியலி�ைடய சிறப்�த் தன்ைமக�ள் ஒன்றான இராக
�ைறக்� �ன்ேனா�யாகத் திகழ்வ� தமிழிைசயின் பண்கேள.5(ப.48)

இப்பண்ணிைசைய மீட்��வாக்கம் ெசய்வேதா� தமிழர் தம் பாரம்பரிய இைச
�ைறயிைன ெதரிந்தி�ப்பதின் அவசியம் உணர்ந்� மகாகவி பாரதியின் இரண்�
பாடல்க�க்� பண்ணிைச அைமக்கப்பட்� இங்ேக சமர்பிக்கப்பட்�ள்ளன. 

1. ெசால் 



பண்: ெசம்பாைல                   இராகம்:   அரிகாம்ேபாதி                 தாளம் :

ஆதி                                         
ெசால் ஒன்� ேவண்�ம்,ேதவ சக்திகைள 

நம்�ள்ேள நிைலெபறச் ெசய்�ம் ெசால் ேவண்�ம். 

1.விரி�ம் அறி�நிைல காட்�வீர்-அங்� 

   வீ�ம் சி�ைமகைள ஓட்�வீர்: 
   ெதரி�ம் ஒளிவிழிைய நாட்�வீர்-நல்ல 
   தீரப் ெப�ந்ெதாழிலில் �ட்�வீர். 
2.“வலிைம,வலிைம”என்� பா�ேவாம்-என்�ம் 
    வா�ஞ் �டர்க்�லத்ைத நா�ேவாம்; 

    கலிையப் பிளந்திடக் ைக ேயாங்கிேனாம்-ெநஞ்சில் 
    கவைல யி�ளைனத்�ம் நீங்கிேனாம். 

3.“அமிழ்தம்,அமிழ்தம்’‘என்� ��ேவாம்-நித்தம் 
    அனைலப் பணிந்�மலர் ��ேவாம்; 

    தமிழில் பழமைறையப் பா�ேவாம்-என்�ம் 
    தைலைம ெப�ைம �கழ் ��ேவாம்.1 

2. �ர� 
பண்: தனாசி                   இராகம்: தன்யாசி                                           தாளம்:

ஆதி                                   
ெவற்றி எட்�த் திக்� ெமட்டக் ெகாட்� �ரேச! 

ேவதம் என்�ம் வாழ்க என்� ெகாட்� �ரேச! 

ெநற்றி ெயாற்ைறக் கண்ணேனாேட நிர்த்தனம் ெசய்தாள் 

நித்த சக்தி வாழ்க ெவன்� ெகாட்� �ரேச! 

1.சாதிக் ெகா�ைமகள் ேவண்டாம்; - அன்� 
   தன்னில் ெசழித்தி�ம் ைவயம்; 

   ஆதர �ற்றிங்� வாழ்ேவாம்; - ெதாழில் 
   ஆயிரம் மாண்�றச் ெசய்ேவாம் 



2.ெபண்�க்� ஞானத்ைத ைவத்தான் - �வி 
   ேபணி வளர்த்தி�ம் ஈசன்; 

   மண்�க் �ள்ேள சில�டர் - நல்ல 
   மாத ரறிைவக் ெக�த்தார் 
3.அன்ெபன்� ெகாட்� �ரேச! - மக்கள் 

   அத்தைனப் ேப�ம் நிகராம். 

   இன்பங்கள் யா�ம் ெப��ம் - இங்� 

   யாவ�ம் ஒன்ெறன்� ெகாண்டால்.1 

 

���ைர
 

 “பாட்�த் திறத்தாேல-இவ்ைவயத்ைதப் 
   பாலித்திட ேவ�ம்”1 

 எனக் �றி�ள்ள மகாகவி பாரதி தன் பல்ேநாக்� பார்ைவயினால் இைற உணர்�,

ேதச உணர்�, வி�தைல ேவட்ைக, ச�க எ�ச்சி, கவித்�வம், ெசாற்�ைவ,

ெபா�ட்�ைவ �தலியைவகளடங்கிய பல்ேவ� பா�ெபா�ள்களில் ஆேவசப்
பைடப்�கைளப் பைடத்�, “மகாகவி” எ�ம் தைகைம�ைடயவராக மட்�ம்
அல்லா� “பண்ேணா�ையந்ேதான்” என்�ம் தைகைமைய�ம் ெபற்�
திண்ைமயாக விளங்�கின்றார்.  
தமிழரின் மரபிைச என்ப� பண்ணிைசயா�ம். பண்ணிைசக் ��கைள�ம்
தமிழிைசயின் ேவர்கைளக் ெகாண்ட க�நாடக இைசயின் ��கைள�ம் நன்�
அறிந்தி�ந்தைமயால் பாரதி   பிற பிரபலமான   கவிஞர்கள் �றிப்பிடாத
இப்பண்ணின் ேமன்ைமைய தம் கவிைதக�ள் விரவி�ள்ளார். இவரின்
காலகட்டத்தில் பண்ணிைசயின் ஆக்கம் விளிம்� நிைலயைடந்�, அயல்
ெமாழியாளரின் கலப்பினால்   க�நாடக இைச �ளிர்விட்�   படர்ந்� பந்தலித்�
வளரத் ெதாடங்கியி�ந்த�. 

இயற்றமிழ் வ�வில் பல்ேவ� பா�ெபா�ள்கைள மக்களின் மனதில் உைறயச்
ெசய்வைதக்காட்��ம் இைச வ�வின் வாயிலாக மக்கள் மனதில் பதிப்பிப்ப�



என்ப� மிக எளிைமயா�   என்பதனால், மகாகவி பாரதியின் பாடல்க�ள்
இரண்� பாடல்கைள ெதரி� ெசய்�, தமிழரின் மரபிைசயான 

பண்ணிைசயிைன   மீட்��வாக்�ம் ேநாக்ேகா� பண்ணிைசக்கப்பட்�   உள்ளன.

  இப்பாடல்கள்வழி தமிழினத்ேதாரின் இைச�ணர்�கள், பண்�ணர்�கள்,

கைல�ணர்�கள் ேமம்ப�த்�வேதா�, தமிழரின் மரபிைசயாம் பண்ணிைச
மக்களிைடேய  மீண்�ம் உயிேராட்டம் ெபற வாய்ப்�ள்ளதாக�ம் அைமகின்ற�.   

 

�ைண நின்றைவகள் 

 

பாரதியார் கவிைதகள் -  

கவிமணியின் கவிைதகள்- 

சிலப்பதிகாரம் �ல�ம் அ�ம்பத�ைர�ம் அ�யார்க்� நல்லா�ைர�ம்- �ைனவர்.சாமிநாதய்யர்.உ.ேவ.தமிழ்ப்

பல்கைலக் கழகம்,தஞ்சா�ர் ,1985. 

தமிழிைசக் கைலக்களஞ்சியம் ெதா�தி(1-4)- �ந்தரம்.வீ.ப.கா. பாரதிதாசன் பல்கைலக்கழகம்,

தி�ச்சிராப்பள்ளி, 2006. 

பண்�ம் இலய�ம் - �ைனவர் அங்கயற்கண்ணி.இ. அ�ளானந்த நகர், தஞ்சா�ர்,2010. 

 



 

 



ஆனந்தி ஜீவா , வாழ்வியல் சிந்தைன, கட்�ைர,

 

என்ன� ெச�ப்� ஒ� ேசற்றில் சிக்கி அ�ந்� ேபாய்விட்ட�. அைத
ைதத்� வாங்கி வரேவண்�ம். மைழயால் ெச�ப்� ைதக்�ம் ெதாழிலாளி
வரவில்ைல. மைழ இல்லாத ஒ� நாளில் அந்த ெச�ப்ைப ைதத்� வாங்கி
வந்ேதன். 

 

இங்� ஏன் இைதச் ெசால்ல ேவண்�ம் என்றால் அதீத �கர்�.

பயண்ப�த்தி �க்கி எறிதல் என்ற கலாச்சாரத்திற்�ள் நம்ைமயறியாமல்
நாம் மாட்�க்ெகாண்� உள்ேளாம்.  

 

நம்மில் எத்தைன ேபர் அ�ந்� ேபான ெச�ப்ைப ைதத்�
பயன்ப�த்�கிேறாம். எத்தைன ேபர் கிழிந்� ேபான �ைடைய ைதத்�
பயன்ப�த்�கிேறாம். எத்தைன ேபர் ஓடாத க�காரத்ைத சரிெசய்�
பயன்ப�த்�கிேறாம். 

 

ஒ� சட்ைட ைதயல் விட்டாேலா, பட்டன் ேபானாேலா 20களில் 

இ�க்�ம் யாேர�ம் ைதத்� ேபா�கிறார்களா?! 

 

சரிெசய்� உபேயாகப்ப�த்தினால் தரக்�ைற� என்ற எண்ணம் ஆழ
ஊறிேபாய்விட்��க்கிற� இன்ைறய தைல�ைறக்�.  

 

கால்பந்தில் காற்றிறங்கினால் �ட காற்ற�த்� பயன்ப�த்த ேவண்�ம்
என்� ெதரியாத ,ஒ� தைல�ைறைய பார்க்கிேறன். 

 



க�காரம் ரிப்ேபர் ெசய்�ம் தாத்தாேவா, மாமாேவாட இப்ேபா
பார்க்கக்�ட ��வதில்ைல. காரணம். 

 

�ப்ைப, �ப்ைப என பல ெபா�ட்கைள   �க்கி எறிந்�, பலரின்
வாழ்ைகைய�ம் அத�ேட �க்கிெயறியப்பட்டாகிவிட்ட�. 

 

ைம ேபனா, ைம ஊத்தி எ��ம் ேபனாவில் �ட refill.... அ� ஒ� பக்கம்
plastic �ப்ைப �வியைல விட்�ச்ெசல்கிற�.  

 

சாதாரண ைம ேபனாைவ பார்ப்ப� �ட அரிதாக உள்ள�. 

 

அதீத   �கர்� கலாச்சாரம் �ப்ைபகைள மட்�ேம நம்நாட்�ல் விட்�ச்
ெசல்கிற�. 

 

ஆனந்தி ஜீவா
2021

 

 

 



 

 



ேபராசிரியர் ெசம்மல் �ஸ்தபா, அயலானின்
க�தங்கள் �லிலி�ந்�, கட்�ைர

க�வைறயில் ஒ� சி� உ�வா�ம் நிைலயில் அத�ைடய �ைள
மிகப்ெபரிய உள்வாங்கியாக ெசயல்ப�ம், அதனால் தன்�ைடய தாயின்
உடலில் உ�வா�ம் ஒலி அதிர்�கைள ��ைமயாக உள்வாங்க ���ம் -

இச்சமயத்தில் தாய் தமிேழா� சரியாக இைழயாமல் இ�ப்பாேளயானால்
அவள் ெபற்ெற�க்�ம் �ழந்ைத�ம் தமிேழா� இைழயாமேலேய உ�வா�ம்.

ெகா�த்தால்தாேன எ�க்க ���ம். அக்�ழந்ைத பின்னாளில் ஆழ்மனதில்
தாய்ெமாழிப் பற்� அற்ற நிைலயில் வள�ம், �ற்றி�ள்ள மனிதர்களின்
ெமாழிையத் தன்ெமாழியாக நம்பி, தனக்கான ெமாழி அைடயாளமற்ற ஒ�
உயிரினமாக உலைக அ� வீணாக �ற்றி வ�ம். ஒ� தாய் அவள் கர்ப்ப�ற்�
உள்ள நிைலயில் தமிேழா�, தன் பாரம்பரியத்ேதா�, தன் அைடயாளத்ேதா�
இைழந்� வா�ம் நிைலயில் அவள் ெபற்ெற�க்�ம் �ழந்ைத�ம் ெமாழி
அைடயாளம் உள்ள சிறப்பான   தமிழ்ப்பிள்ைளயாக உ�வா�ம். �டர்க�க்�
இ� என்�ேம �ரியா�, அழியட்�ம் அவர்களின் தைல�ைறகள். ஆனால்,

தக்கைவ தைழக்�ம், அ�ேபா�ம் எமக்� - அயலான் (9/10/2021) 

 



 

 



�ைனவர் பா.ேவலம்மாள், தி�க்�ற்றாலக்
�றவஞ்சி, கட்�ைர

தி�க்�ற்றாலக் �றவஞ்சி 
தமிழில் ேபரிலக்கியம், சிற்றிலக்கியம் எ�ம் ப�ப்� பின்னா் ேதான்றிய�
எனி�ம், சிற்றிலக்கியப் �றப்பா� ஆற்�ப்பைட �ல்களிேலேய ேதாற்றம்
கண்�விட்ட�. உள்ளடக்கமாகிய �லப்ப�த்தப்ெபற்ற ெபா�ள் ச�தாய
மாற்றத்திற்ேகற்ப மாறி உள்ள�. சிற்றிலக்கியங்கைள வடெமாழியில்
“பிரபந்தம்” என்பா். ெசம்ைமயாகக் கட்டப்பட்ட� என்பேத இதன் ெபா�ள்.

“பிரபந்தெமன்ற� அ�வைரயின்றிப் பலதாளத்தாற் �ணா்ப்ப�” என்கிறார்
அ�யார்க்� நல்லார். “பிள்ைளக் கவி�தல் �ராணம் ஈறாகத்
ெதாண்�ற்றா� எ�ம் ெதாைகயதான” என்� பாட்�யல் �ல் ��கிற�.

ஆனால் இன்� ஏறத்தாழ �ற்றி�பதற்�ம் அதிகமானச் சிற்றிலக்கியங்கள்
உள்ளன. சிற்றிலக்கியம் எனப்ப�ம் சி��ல் வைகக�ள் ஒன்�
�றவஞ்சியா�ம். �றவஞ்சி என்ப� �றவா் வாழ்ைவச் சித்தரிக்�ம் ஒ�
சிற்றிலக்கியம் ஆ�ம். �ற்றாலக் �றவஞ்சி சிற்றிலக்கியங்க�ள் தனித்த
அைடயாளத்ைதக் ெகாண்ட� எனலாம். 

“ெசல்வம் மல்� ெசண்பகம் ேவங்ைக ெசன்ேறறிக்  

ெகால்ைல �ல்ைல ெமல்ல�ம் பீ�ம் �ற்றாலம்” 

மலர் மணத்�டன் தமிழ் மண�ம் �மந்� வ�ம் ெதன்றல் தவ�ம்
ெப�ைமயிைன உைடய�. �ற்றாலத் தல�ம், தி�க்�ற்றாலநாத�ம்
ெகாண்ட சிறப்�கைள விளக்கவந்�, தா�ம் ெப�ம் ெபயா் ெபற்ற �ல்
தி�க்�ற்றாலக் �றவஞ்சியா�ம். திரி�டராசப்பக் கவிராயரின் �ற்றாலக்
�றவஞ்சி கி.பி.1781-இல் அரங்ேகறிய�. 



ெவயில் �ைழய ��யாத பச்ைசப்பேசல் என்� இ�ண்ட காடாக இ�ந்த
�ற்றாலத்திற்�ள் உைறந்தி�ந்த �ற்றாலநாதைரத் ேத� அகத்தியா்,
மாணிக்கவாசகா், பட்�னத்தார், நா�க்கரசர், தி�ஞானசம்பந்தா் இன்�ம்
பல சித்தர்கள் வந்தார்கள். திரி�டராசப்ப கவிராய�ம் வந்தார்.
பாற்கடல்ேபால் ெபாங்கி வழிகின்ற அ�வி �ற்றாலநாதா் அ�பவித்தால்
ேபா�ம் ஆ�ள் ��வ�ம் மனதில் அப்ப�ேய நிற்�ம், நிைனக்க நிைனக்க
ஆனந்தம். 

�ற்றாத ஊா் ேதா�ம் 
�ற்றேவண்டாம் �லவீா் 
�ற்றாலம் என்ெறா� கால் 
��ங்கள் – வற்றா 
வடஅ�விேபா�ம் 
வளம் ெப�க்�ம், மாளா 
இடா்கைள�ம் எந்ைதகழல். 

என்� �ற்றாலத்ைத�ம், நாதைர�ம் �கழ்கின்றார். 
 

தைலவன் உலவாரக்கண்ட தைலவிெயா�த்தி அவன் மீ� காதல் ெகாண்�
வா� விரக ேவதைனயால் தவிக்�ம்ேபா� �றத்தி மகெளா�த்தி
அவ�க்�ள் �றி �றி பரிசில் ெபற்� ெசல்கின்றாள். அப்ேபா�
அவைளத்ேத� வ�ம் �றவன் பரிசில் ெபா�ள்கேளா� வ�ம் �றத்திையக்
கண்� ஐ�ற்� வினவ அலட்சியமாக அவள் பதில் ��கின்றாள். பின்னா்
இ�வ�ம் இைறவைன வாழ்த்�கின்றனா். இ�ேவ �ற்றால �றவஞ்சியின்
அைமப்�. இ�வசனம் விரவ இைடயிைடேய சிந்� கண்ணி �தலிய நாடகத்
தமிழால் கீா்த்தைன வ�வில் பாடப்ெபற்�ள்ள�. 

 



�ற்றாலக் �றவஞ்சி தன் உவைம நலத்தா�ம், வ�ணைனத் திறத்தா�ம்
அழ� நலத்தா�ம் ெதன் தமிழ்க்�ச் சிறந்தேதார் அணியாய்த்
திகழ்கின்ற�. 

 

பிள்ைளயார் �ழி�டன் ெதாடங்�ம் ெசால்லழ� தி�க்�ற்றாலக் �றவஞ்சி
��வ�ம் �த்�க் ��ங்�கின்ற�. ெபரிய பிள்ைளயா�ைடய
தி�க்ைககள் ஐந்�, அைவ கற்பகத்த�க்கைளப் ேபான்றைவ
ேவண்�ேவார்க்� ேவண்�யவற்ைற எல்லாம் ெகா�க்�ம் ைககள் அைவ.

காத்தல் ெதாழி�க்� இன்றியைமயாதைவ ைககேள. எனேவ “ஐந்� ைக
வலான் காவலான்” என்� அ�க்�ச் ெசால்லில் அழ�ப�
எ�த்�ைரக்கின்றார். 
 

பன்னிரண்� �தல் ஒன்� ��ய இறங்� �கமாய் எண்கைள இையத்�, 

“பன்னி� ைகேவல் வாங்கப் பதிெனா�வா் 
பைட தாங்கப் பத்�த் திக்�ம் 
நன்னவ வீர�ம் �கழ மைலகெளட்�ம் 
கடேல�ம் நா� ஆ�ப்  
ெபான்னின் �� ஆேறந்நி அஞ்�தைல 
�னா் ெகாழித்�ப் பா�நான் �ன்றாய்த் 
தன்னி�தாள் தாள் த�ம் ஒ�வன் �ற்றாலக்  

�றவஞ்சித் தமிழ் தந்தாேன” 

என ��கைள �க�ம் இடம் மிகச் சிறப்�மிக்க�. 

 

திரி�டராசப்ப�க்� பலாமரத்ைதக் கண்ட�ம், அ� ெவ�ம் மரமாக
அவ�க்� ெதரியவிலைல. இைறவன் வீற்றி�க்�ம் ேகாவிலாகேவத்
ெதரிகின்ற�. பழம், �ைள. வித்�, கிைள, கைள எல்லாேம சிவலிங்கமாகத்



ெதரிகின்ற�. வீதியில் இைறவன் உலா வந்� ெகாண்��ப்பைதக் �ற
கட்�யங்காரன் வ�கிறான். அவைன, 

“ேநா் ெகாண்ட �ரி�ல் மார்�ம் ெந�யைகப் பிரம்�ம் ஆகக் 
கார் ெகாண்ட �கிேல� என்னக் கட்�யங்காரன் வந்தான்” 

என்ற வரிகளில் கட்�யங்காரனின் நிறத்ைத மைழ ேமகத்திற்�
உவைமயாக்கி ��கின்றார். 
 

சிவெப�மான் வீதியில் உலா வ�கிறார். அவா் ஏறி வ�கின்ற விைடேயா
மைல ேபான்றதா�ம். அதன் மீ� ஏறியமா்ந்�ள்ள இைறவன் ேமற்�த்
திைசயில் ேதான்�ம் இளம்பிைறையத் தன் சைடயில் ��யவனாகக்
கிழக்�த் திைசயில் எ�ந்� வ�ம் இள ஞாயி� ேபால காட்சியளிக்கிறான். 

“�க்ெக�ந்த �த்�ைடயார் அணிவ�க்�ம்  

நன்னகர ��ா் வீதி 
பாதர் விைடச் சிலம்பில் ஏறி 
ேமற் ெக�ந்த மதி��க் கிழக்ெக�ந்த 
ஞாயி� ேபால ேமவினேர” 
வசந்த வல்லியின் அழைகக் ��ைகயில் இ�ண்ட ேமகஞ் �ற்றி

��ண்� �ழி எறி�ம் ஏறியா� ெநஞ்ைசச் �ைறயா�ம் விழி ெகாண்ைடயாள்
தி�த்� � ��க்கின் அ�ம்� ேபாலி�க்�ம் இதழினால் சிைலையப் ேபால
வைளந்�, பிைறையப் ேபால் இலங்� �தலினாள் என வா்ணிக்கின்றார்.
ேம�ம் 

“நைட கண்டால் அன்னந் ேதாற்�ம் 
நன்னகா் வசந்த வல்லி 
விைட ெகாண்டான் எதிர் ேபாய்ச்சங்க 
வீதியிற் சங்கம் ேதாற்றாள்” 

என்� விவரிக்கின்றார். 



இந்திைரேயா இவள் 

�ந்தரிேயா ெதய்வ 

ேமாகினிேயா – சிந்ைத 
�ந்தியேதா ெகண்ைட  
�ந்தியேதா ெசங்ைக 
�ந்திய ேதாதான்  

 

என ைபங்ெகா� நாரி, வசந்த ஒய்யாரி ெபான்பந்� விைளயா�
�ற்றாலத்ைதேய ஒ� கலக்� கலக்கிவிட்டாள். 

இைறவன் பவனி கண்� காதல் ெகாண்� தன்ைன மயக்கிய சித்தன்
ஆேரா, வித்ைதகாரராக விைட ஏறி வந்� மாயம் ெசய்தவன் யாேரா என்�
வினவி, இப்ப� ஓா் அழைகக் கண்டால் எந்தப் ெபண்தான் மயங்கமாட்டார்
மயங்கி, 
“வாகைனக் கண்� உ��ைதேயா – ஒ� 

மயக்கமாய் வ��ைதேயா 
ேமாகம் என்ப� இ� தாேனா – இைத 
�ன்�ேம நான் அறிேயேன” 

 

என்� பா�ம், ப�ைக�ம் ெநாந்� காதல் மயக்கம் ெகாள்வைத நிலாைவப்
பழிப்பைதக் கண்ட ேதாழியா் காரணம் வினவ தன் மனம் கவா்ந்த �ற்றால
ஈசரிடம் �� அ�ப்�கிறாள். �� எந்த ேநரம் ெசல்ல ேவண்�ம் என்�
�தனிப்பி �டலிைழத்�ப் பார்கிறாள். 

வானரங்கள் கனி ெகா�த்� மந்திெயா� ெகாஞ்�ம் 
மந்தி சிந்� கனிக�க்� வான் கவிகள் ெகஞ்�ம் 
ேதன் அ�வித்திைர எ�ம்பி வானின் வழி ஒ��ம் 
ெசங் கதிேரான் பரிக்கா�ம் ேதா்க்கா�ம் வ��ம் 



கிழங்� கிள்ளி ேதன் எ�த்�, வளம்பா� ந�ப்ேபாம் 
கிம்�ரியின் ெகாம்� ஒ�த்� ெவம்� திைண இ�ப்ேபாம். 

என்�ம் ப�திகள் சிறப்பானைவ. 

 

நாட்� வளம் ��ம் ேபா�, 

“ஓடக் காண்ப� �ம்�னல் ெவள்ளம் 
ஒ�ங்கக் காண்ப� ேயாகியா் உள்ள� 

வாடக் காண்ப� மின்னள் ம�ங்� 

வ�ந்தக் காண்ப� ��ண சங்� 

ேபாடக் காண்ப� �மியில் வித்� 

�லம்பக் காண்ப� கிண்கிணிக் ெகாத்� 

ேதடக் காண்ப� நல்லம் கீர்த்தி 
தி�க்�ற்றாலர் ெதன் ஆரிய நாேட. 
என்ற பாடலின் �லம் ஆசிரியா் உணா்ச்சிக் ��கைளத் ெதளிவாகக்
��கிறார். 
 

ெபண்களின் தைலவி ெபண்ெணன்� ெசால்வ� “திரி“ என்� ெபா�ள்.

ெபண்�டன் ேசர என்றால் “�ட” என்� ெபா�ள். திண்ணமாகவல்லவன்
என்றால் “நாதன்“ என்�ம் ெபா�ள்ப�ம். இவற்ைறெயல்லாம் ேசா்த்�ப்
பார்த்தால் “திரி�டநாதன்“ என்� ெபயா் ஆ�ம் என்� ஆசிரியா்
தன்�ைடய கற்பைனையக் �றத்தி �லம் ��கிறார்.  
 

திரி�ட சிங்கனால் ேவட்ைடயாடப்ப�ம் பறைவகள் �ட்டமாகப் பறந்�வ�ம்
அழகிைனக் கற்பைனச் ெசறி�டன் காட்�கின்றார் கவிராயா். திரி�டநாதர்
ெசன்னியிேல ைவத்�ள்ள �னற் கன்னியாகிய சங்ைகையத் தி�மணம்
ெசய்தேபா� அவ�க்�ச் சீா்வரிைச ெசய்யவில்ைல, இன்� நாேன
அவ்வரிைசையச் ெசய்ேவன் என்� அவ�ைடய அன்ைனயாகிய ஆகாய



கங்ைக க�தி, சீா்வரிைசேயா� மக�ைடய அ�க்கைள காணப் �றப்ப�ம்
ேநா்த்தி ேபால, வானம் ��வ�ம் தம் நிறமாகேவ ேதான்�மா� வ�கின்றன
��கினங்கள். 

 

ம�ைர நகைரக் ைகப்பற்றிச் ைசவத்ைத ெவளிேயற்றிய சமணக்
�ட்டத்ைதக் க�ேவற்ற தி�ஞானசம்பந்தரின் �த்�ப்பந்தர் வ�வைதப்
ேபால ெகாக்�க் �ட்டங்கள் வ�கின்றன. �லேமந்திய திரி�டநாதரின்
மைனவியான �ழல்வாய்ெமாழி அம்ைம அணிந்த பஞ்ச வண்ணப் பட்டாைடப்
ேபால, பல வண்ணப் பறைவகள் அணியணியாய் வ�கின்றன. இவ்வாறாய்ப்
பலபட வ�ணித்�ப் பா��ள்ளார். கவிராயர் �ற்றாலத்தின் அ�ேக அைமந்த
பல்ேவ� ஊா்கள், நீா்நிைலகள், வள்ளல்களின் நிலங்களில் பறைவகள்
இறங்�வ� என்� விரிவாகேவ பட்�யலிட்�க் காட்�கின்றார். 
 

�டல் இைழத்தல், �றிேகட்டல், நீராடல் ேபான்ற நம்பிக்ைககள், ச�னம்
பார்த்தல், பைடத்தல், ெதய்வம் ெதா�தல் ேபான்ற பழக்கவழக்கங்கள்,

�றவர் இன மக்களின் ெதாழில், ெபண்களின் நிைல, சமய�ற் க�த்�
நலங்கள், பழெமாழிகள், வி�கைதகள், ேபச்� வழக்�ச் ெசாற்கள்,

�ராணமர�ச் ெசய்திகள், நாட்�ப்�ற நம்பிக்ைககள், என பல்ேவ�
ெசய்திகைள விளக்கமாக தழி�ணா்�டன் எ�த்�ைரக்கின்றார். 
 

திரி�டராசப்பக் கவிராயர் �ற்�ப்�ற�ழல் ஆர்வலராய் இ�ந்�, தன்
பைடப்�களில் மி�தியான இயற்ைக வா்ணைனகைள இைணத்�ள்ளார்.
காண்பதற்� ஆயிரம்கண் ேபாதாத இயற்ைக அழகிைனக் ெகாண்ட
�ற்றாலக் காட்சிகள், �ற்றாலக் �றவஞ்சியில் திகட்டாத இனிைம�டன்
காட்டப்ெபற்�ள்ள�. திரி�டராசப்பக் கவிராயரின் கவித்திறைன அைவ
��வ�மாய் ெவளிப்ப�த்�கின்ற�. ெசால்நலம், ெபா�ள் நலம், ெதாைட
நலம், அணிநலம், �ைவநலம், ஒலிநலம் �தலான நலங்கள் பல



ெகாண்��க்�ம் �ற்றாலக்�றவஞ்சிக்� ஈ�யிைண இல்லாத �றவஞ்சிேய
இல்ைல எனச் ெசால்லலாம்.  

�ைனவர ்பா.ேவலம்மாள,் 

�தல்வா,்  
அர� கைலக்கல்�ரி, கைடயநல்�ா.் 
 

 

 

 



இைசயறிஞர் நா.மம்ம�, ஆய்ச்சியர் பா�ய �ல்ைலத்
தீம்பாணி, கட்�ைர

ஆய்ச்சியர் பா�ய �ல்ைலத் தீம்பாணி 
 

 

�தன் �தலில் மானிடர் ேதான்றிய� �றிஞ்சி நிலேம என்� மானிட
இயலாளர்கள் ெதளி� ப�த்தி�ள்ளனர். �றிஞ்சி நிலத்தில் �ற்றி அைலந்�
ேவட்ைடச் ச�கமாக வாழ்ந்த �தல் மாந்தர் சி�சி� இ�ப்பிடங்கைள�ம்
அைமத்� வாழத் �வங்கினர். அவ்வா� �றிஞ்சி நிலத்தில் ஏற்பட்ட
சிற்�ர்கைள நம் சங்க இலக்கியங்கள் �றிஞ்சி, சி���, சீ�ர் எனப் பதி�
ெசய்�ள்ளன. �ல்ைல நிலக்��யி�ப்�கைள பட்�, பா�, ேசரி எனச்
சான்ேறார் இலக்கியங்கள் �ட்�க் காட்�கின்றன. இவ்வாறான சிற்�ர்,
சி��� என்பேத பிற்காலத்தில் நகரங்களாக�ம் ேப�ர்களாக�ம்
வளர்ச்சியைடந்தி�க்கின்றன. 

 

ெதாடக்க காலச் சிற்�ர், சி���யி�ப்�களில் வாழ்ந்த எளிய மக்கள்
பா�யேத நாட்�ப்�றப் பாடல்கள், இப்பாடல்களில் அைமந்த எளிய பண்கேள
நாட்�ப்�றப் பண்கள் கர்நாடக (இைச) ராகங்கள், சாஸ்திரிய ராகங்கள்,

இலக்கணப்ப�த்தப் பட்�ள்ள பண்கள் யா�ம், நாட்�ப்�ற மக்களின்
பாடல்களில் அைமந்த எளிய பண்களில் இ�ந்� உ�வானைவேய. 

"All our classical ragas emerged from folk songs" என்�
�கழ்ெபற்ற சேராட் இைசக் கைலஞர் அம்ஜத் அலிகான் �றிப்பி�கின்றார்.
ெதாடக்க கால எளிய இப்பண்களில் அைமந்த பாடல்கைளப் பா� ஆ�ய
மகளிர் ��க்கைள "பண்ைண", "ஆயம்", "ஓைர" என்ற ெசால்லாட்சிகளில்



ெதால்காப்பியர் பதி� ெசய்கிறார். "விைளயாட்� ஆயம்", "ஆயத்தார்
ெசால்" என்ற ெசால்லாட்சிகைள நம் பழம் ப�வல்களில் நிைறயேவ நாம்
காண்கிேறாம். ப�த்திரள், ஆனிைர ேபான்ற "ஆ" எ�ம் அ�ச்ெசால்லில்
இ�ந்ேத ஆயம், ஆயர், ஆய்ச்சியர் என்ற ெசாற்கள் ேதான்றி�ள்ளன. 

 

இம்�ல்ைல நில ஆய�ம், ஆய்ச்சிய�ம் பா�ய எளிய பண்
�ல்ைலப்பாணியா�ம். இைசயின் ஏ� �ரங்களில், �ன்� அல்ல� நான்�
�ரங்கைளக் ெகாண்� பா�ம்ேபா� இைச இனிைம ேதான்றா�. அ�
ஒ�வைக "ஓ�தல்" (chanting) ேபால் அைம�ம் �ைறந்த� ஐந்�
�ரங்களால் அைமந்த பண்களில் பாடப்ப�ம் பாடல்கேள இனிைமயாக,

�ைவயாக, பண்சாய�டன் அைம�ம். 

 

"�ழலி�ம் யாழி�ம் �ரல்�தல் ஏ�ம் 
வ�வின்றி இைசத்� வழித்திறம்காட்�ம் 
அ�ம்ெபறல் மரபின் ெப�ம்பாண்........" (சிலம்� 5: 35-37) 

என்�ம்
"பண்ணியாழ்ப் �லவர், பாடற்பாணர்........" (சிலம்� 5: 185) 

என்�ம்
"�ரல்வாய்ப் பாணர்........" (சிலம்� 5: 200) 

என்�ம் ேபாற்றப்பட்ட பாண்��, இத்தைகய எளிய பாடல்களில் அைமந்த
�ரங்கைளக் கண்�பி�த்� பண்கைள வைகெதாைகப்ப�த்�கின்ற�. ஐந்�
�ரங்களில் அைமந்த பண்கள் உலகில் பல நா�களில் நடப்பில் உள்ளன.  

 

சீன நாட்�ன் ஐந்� �ரப்பண்கள் மட்�ேம பா�தல் ேவண்�ம் என்ற
அரசின் கட்�ப்பாேட உண்�. ஐந்� �ரப்பண்கள் மிக எளிைமயானைவ,

இனிைமயானைவ. சில சான்�கள் �ல்ைலப்பாணி (ேமாகனம்),

�றிஞ்சிப்பாணி (மத்யமாவதி), ெநய்தல்பாணி (இந்தளம்), பாைலப்பாணி



(�த்தசாேவரி), ம�தப்பாணி (�த்ததன்யாசி), ைவகைறப்பாணி
(சிவரஞ்சனி), திலங், சந்திரெகௗன்ஸ் (கதரம்), நாக �ராவளி, வர�,

கம்சநாதம், மலகரி, �ந்தளவராளி, ேரவ�ப்தி, �பாளம்,ெபௗளி, ஸ்ரீ
கண்�, அம்சத்வனி, அமிர்தவர்சினி, அம்சானந்தி, அட்டபாதம்,

�னாதவிேனாதினி, ேரவதி, இரதிபதிப்பிரியா, ைவசயந்தி �தலியன. 

 

"ெதய்வம் உணாேவ மா, மரம், �ள், பைற 
ெசய்தி, யாழின் ப�தி.............." என்ற ெதால்காப்பிய (அகத்திைணயியல்
20) �ற்பாவிற்� உைர ��ம் இளம்�ரணர் "யாழின் ப�தி என்ப� பண்
அ� சாதாரி" என்பார். இ� �ல்ைலநிலம் பற்றிய ெசய்தி. "யாழ்", "�ல்ைல
யாழ்" என்பார் நச்சினார்கினியர். எனேவ நிலத்திற்ெகா� ெப�ம்பண்�ம்,

சி�பண்�ம் தமிழரால் வ�க்கப்பட்ட�. இதன் �லம் ெதரியவ�கிற�.

�ல்ைலநிலப் ெப�ம்பண் �ல்ைல, �ல்ைலயாழ், ெசம்பாைல என்ற இன்ைறய
அரிகாம்ேபாதி, �ல்ைலநிலச் சி�பண் �ல்ைலப்பாணி, �ல்ைலக்�ழல்
சாதாரி என்ற இன்ைறய ேமாகனம். 

 

"பண் �ல்ைலத் தீம்பாணி என்றாள் (17: ெசந்நிைல) என்பதனாற்
'சாதாரி�ம்' �றினாள்" என்� சிலப்பதிகாரப் பதிக உைரயில் அ�யார்க்�
நல்லார் �றிப்பி�கின்றார். 
 

"ெசந்நிைல மண்டலத்தால்.......பா��ம் 
�ல்ைலத்தீம்பாணி என்றால்" சிலம்� (17 : 17) 

"�ரல் மந்தமாக, இளி சமனாக 
வரன்�ைறேய �த்தம் வலியா உரனிலா 
மந்தம் விளரி பி�ப்பாள் அவள் நட்பின் 

பின்ைற ையப் பாட்ெட�ப்பாள்" சிலம்� (17 : 18) 

 



ேமற்கண்ட ஆய்ச்சியர் �ரைவப் பாடல் 18ல், �ரல்(ச), இளி(ப),
�த்தம்(ரி), விளரி (த), நட்பின் பின்ைற (க) என்� �ல்ைலத்தீம்பாணியின்
�ரங்கைளக் ��கிறார். இ� இன்ைறய ேமாகன ராகத்தின் �ரங்கள்.

இந்தப் பண்ணில் �ல்ைலநில எளிய மக்களாகிய ஆய்ச்சியர் பா�வதாக
இளங்ேகா அ�கள் அைமத்�க் காட்�கின்றார். 
 

நாட்டார் பண்கள் ெப�ம்பா�ம் எளிய �ைறயில் பாட ஏற்றதாய்,

ஒ�தாளத்தில் (மத்திமஸ்தாயி  middle octave) அைமந்தி�க்�ம். இைவ
அந்திய ராகங்கள் என இக்காலம் அைழக்கப்ப�கின்றன. சான்றாக 
ெசஞ்��ட்�, நாத நாமக்கிரிைய, �ன்னகவராளி - தார���ப்பண்
(நிசாதாந்திய ராகம்) 

�றிஞ்சி - விளரி ���ப்பண் (ைதவதாந்திய ராகம்) 

நவேரா�, ைசந்தவி - இளி���ப்பண் (பஞ்சமாந்திய ராகம்) 

ஆய்ச்சியர் �ரைவ பாடல் 17ல் ெசந்நிைல மண்�லம் என்� இளங்ேகா
அ�கள் ��வ�, மந்ததாளம், சமன்தாளம், ந�த்தாளம், சமநிைல
(மத்திமஸ்தாயி, middle octave) உைரயாசிரியர்க�ம் ெசந்நிைல -

சமநிைல என்ேற �றி�ள்ளனர். சமநிைல - சமன்தாளம் (சமஸ்தாயி). "�ரல்
மந்தமாக" என்ற பாடலில் (18)இல் வ�வ� மந்தக்�ரல் அதாவ�
சமநிைலக்�ரல் (மத்தியஸ்தாயி சட்சம்). 

 

"�ரல் என்�ம் நரம்� மந்த�ரமாக, இளி என்�ம் நரம்� சம�ரமாக ----

- விளரிைய�ம் வலிைம இல்லாத மந்த �ரமாக பி�க்கின்றவள்......" என்�
அ�யார்க்� நல்லார் மந்தத்தாளத்தில் (மத்திமஸ்தாயி) ஒன்றிேலேய பாடல்
இயங்�வைதச் �ட்�க் காட்�கின்றார். ேமற்கண்ட ெசய்திகள் ஆய்ச்சியர்
�ரைவயில் ஆய்ச்சியர், நாட்டார் பண்ணாக �ல்ைலப்பாணி (ேமாகனம்)

பா�யைதத் ெதரிவிக்கின்றன. 

 



பண் என்றம் ெப�ம்பண் என்�ம் யாழ் என்�ம் பாைல என்�ம்
ஏ��ரப்பண்க�க்� நம் �ன்ேனார் ெபயர் தந்�ள்ளனர். இக்காலம் அ�ேவ
சம்�ர்ணம், ேமளம், ேமளகர்த்தா (generative) என்�
அைழக்கப்ப�கின்ற�. 

 

ெதால்காப்பியர் "யாழின் ப�தி" என்� �றிப்பி�வ� சி� பண்கைள.

திறம், கிைள என்� அைழக்கப்பட்டைவ. இக்காலம் ஜன்ய ராகங்கள்
(derivatives) என்� வைகப்ப�த்தப் ப�கின்றன. சிறப்பாக "திறம்" என்�
அைழக்கப்பட்டைவ ஐந்� �ரப்பண்கைளேய, பாணி, �ழல் என்றைழக்கப்பட்ட
ஐந்� �ரப்பண்கள் இப்ேபா� "ஔடவம்" என்� �றப்ப�கின்றன. 

"பா��ம் �ல்ைலத்�ம் பாணி என்றாள்" - சிலம்� 17:(17) 

"�ல்ைல யத்தீம்�ழல் ேகளாேமா ேதாழி" - சிலம்� 17:(21) 

"ெகான்ைறயந்தீம்�ழல் ேகளாேமா ேதாழி" - சிலம்� 17:(19) 

"ஆம்பலந்தீம்�ழல் ேகளாேமா ேதாழி" - சிலம்� 17:(20) 

 

ேமற்கண்ட பாடல்களில் பாணி, �ழல் என்� �றப்பட்டைவ ஐந்�
�ரப்பண்கேள நிலத்தின் சி�பண்களாக வ�க்கப்பட்டைவ. இவ்வைக ஐந்�
�ரப்பாணி என்ற திறப்பண்கள் ெதால்காப்பியத்தில் "ப�தி" என்� பதி�
ெப�கின்றன. 

"ஆடல் பாடல் இைசேய தமிேழ"- சிலம்� 3:45 

என்ற அரங்ேகற்�க் காைத அ�க்� உைரயாசிரியர்கள் ��வ� :

இைசயாவ� நரம்பைடப்பால் உைரக்கப்பட்ட பதிேனாராயிரத்�
ெதாள்ளாயிரத்� ெதான்�ற்ெறான்றாகிய ஆதி இைசக�ம். அைவயாவன
"உயிர், உயிர்ெமய் அள� உைரத்த ஐம்பாவி�ம் உடல் தமிழ் இைச ஏ�டன்
ப�த்� �ேவழ் ெபய்�.... பன்னீராயிரம்" என்ற �ற்பாைவ ேமற்ேகாளாகக்
காட்�கின்றனர். இதில் வ�ம் ஐம்பால் எ�ம் ெசால் ஐந்� �ரப்பண்கைளக்



�றிக்கிற� என்� ெதளியலாம். "ஏ�டன்" என்ப� ஏ��ரப் பண்கள் எனக்
ெகாள்ளலாம். 

 

"ஏழ்�ைழ ஐம்�ைழ யாழிைச...." பரிபாடல் 8:22 

இப்பரிபாடல் வரியில் வ�ம் �ைழ என்ற ெசால் �ைள மற்�ம் �ைள
வழிப்பிறக்�ம் �ரத்ைத�ம் �றிக்�ம். இவ்வைகப் �ல்லாங்�ழல்
மடகாஸ்கரில் கண்ெட�க்கப்பட்�ள்ளன. ஐந்� �ரப்பண்க�க்�ம், ஏ��ரப்
பண்க�க்�ம் தனித்தனிப் �ல்லாங்�ழல்கள் பயன்பாட்�ல் இ�ந்�ள்ளதா
என்ப� ஆய்�க்�ரிய�. 

 

ஏழ்�ைழ, ஐம்�ைழ என்பைவ ஏ��ரப்பண்கைள�ம் ஐந்�
�ரப்பண்கைள�ம் �றிப்பதாகக் ெகாண்டால், நிலத்திற்கான ெப�ம்பண்,

சி�பண் பற்றி இப்பரிபாடல் காட்சிப்ப�த்�வதாக் ெகாள்ளலாம். 

 

"வரன்�ைற ம�ங்கின் ஐந்தி�ம் ஏழி�ம்" - சிலம்� 8 : 36

இச்சிலம்பின் வரி�ம் ஐந்� �ரப்பண்கைள�ம் ஏ��ரப் பண்கைள�ம்
�றிப்பதாகச் ெசால்லலாம். இவ்வாறாக நிலத்திற்கான ஏ��ரப்
ெப�ம்பண்கைள�ம் சி�பண்கைள�ம் மிக �ற்பட்ட காலத்திேலேய
தமிழர்கள் வ�த்�க் ெகாண்ட இைச �ைறயிைன நம் ப�வல்கள்
ெந�கேவ பதி� ெசய்தி�க்கின்றன. 

 

இக்காலம் "பஞ்சபாவம்" என்�ம் ேமைல இைசயில் (order of 5th)

என்�ம் �றப்ப�கின்ற வழக்�, தமிழிைசயில் "இைண�ைற" என்�
அைழக்கப்ப�கின்றன. 

"இைண, கிைள, பைக, நட்பி என்� இந்நான்கின் 

இைச�ணர் �றிநிைல...." சிலம்� 8 : 33,34 

 



இந்த இைண�ைற என்ற ஏழன்�ைறயில் சப, பரி2, ரி2, நி2, த2, க2

என்� ஏழாவ� ஏழாவதாகச் ெசன்றால் "ச,ரி2,,க2,ப,த2" என்ற
�ல்ைலப்பாணியின் �ரங்கள் கிைடக்�ம். இ� இன்ைறய ேமாகன ராகம்.

தமிழிைசயின் தைலைமப் பாைலயான அரிகாம்ேபாதியின் கிைளப்பண்
ேமாகனம். எனேவ தமிழிைசயின் தைலைமயான சி�பண் இ�ேவ. இ�
பழைமயான பண். எனேவ இ�ேவ தமிழிைசயின் ெதான்ைமயான ஐந்� �ர
�தல் பண். ஆகேவ இைத நாட்டார் பண்ணாக ஆய்ச்சியர் �ரைவயில்
இளங்ேகா அ�கள் பதி� ெசய்கிறார். �ல்ைலங்பபாணி என்�ம்
�ல்ைலக்�ழல் என்�ம் பழங்காலத்ேத இப்பண் ெபயர் ெபற்றி�ந்தைத�ம்
அ�களார் �றிப்பிட்�க் காட்��ள்ளார். �ல்ைல நில மக்கள் ஆயர்,
ஆய்ச்சியர், ேகாவலர், இைடயர், இைடச்சியர் எனப்பட்டனர். ஒ� காைதக்ேக
ஆய்ச்சியர் �ரைவ எனப் ெபயரிட்�ள்ளார் அ�களார். 
 

"ேகாவலர் �ல்ைலக்�ழல் ேமற்ெகாள்ள...." மணிேமகைல 5:136

என்� �ல்ைலநிலக் ேகாவலர் இப்பண் பா�ய ெசய்திைய மணிேமகைல
�றிப்பி�கின்ற�. ஆய்ச்சியர் �ரைவயில் ஆய மங்ைகயர் எ�வர்
இளங்ேகாைதயர் �தலில் �ல்ைல நிலப் ெப�ம்பண்ணான �ல்ைலயாழில்
(ெசம்பாைல) ெதால் ஏழிைச (அரிகாம்ேபாதி) பா� ஆ�கின்றனர். பின்�
�ல்ைல நிலச் சி�பண்ணான �ல்ைலப்பாணி (�ல்ைலக்�ழல் - ேமாகனம்)

பா� ஆ�கின்றனர். பக்திக் காலத்தில் ேதவாரம் 3 : 67-99 மற்�ம் 4 : 9 

 

ஆகிய பதிகங்கள் �ல்ைலப்பாணியில் (சாதாரி) பாடப்பட்�ள்ளன. 

தி�வாசகம் வழைமயாக இப்பண்ணிேலேய பாடப்பட்� வ�கின்ற�.

தி�வாசகம் நாட்டார் மரபான தி� அம்மாைன, தி�ப்ெபாற்�ண்ணம்,

தி�ேகாத்�ம்பி, தி�த்ெதள்ேளணம், தி�ச்சாழல், தி�ப்�வல்லி,



தி�த்ேதாள் ேநாக்கம், தி�ப்ெபான்�சல் என்ற வ�வங்கைளக் ெகாண்ட�
என்பைத நாம் மனதில் ெகாள்ள ேவண்�ம். 

 

பா�ரத்தில், தி�மங்ைக ஆழ்வாரின் ெபரியதி�ெமாழி �ன்றாம் பத்�
பாடல் "வாட ம�திைட..." மற்�ம் எட்டாம் பத்தின் ஒன்பதாம் பாடல்
"ைகம்மாளம்..." �ல்ைலப்பாணியில் (சாதாரி - ேமாகனம்) அைமந்தைவ. 

ஐந்� �ரப்பண்கள் �தற்ெகாண்� தமிழிைசயின் பற்பல பண்க�ம் பல்ேவ�
�ைறகளில் ெபயர் ெப�கின்றன. மலரால், மரத்தால், இைசக்க�வியால்,

ெப�ம்ெபா�தால், சி�ெபா�தால், ெதய்வத்தால், நிலத்தின் மக்களால் என
நம் பண்கள் பல்வா� ெபயர் ெபற்றி�க்கின்றன. 

�ல்ைலயாழ் (ெசம்பாைல - அரிகாம்ேபாதி) - மலர்ப்ெபயர். 
பாைலயாழ் (அரிகாம்ேபாதி மற்�ம் சங்கராபரணம்) மரப்ெபயர். 
யாழ், �ழல் - இைசக்க�வியின் ெபயர். 
ேவனல் பாணி (�த்ததன்யாசி) - ெப�ம்ெபா�தின் ெபயர் 
யாைம யாழ் (நடைபரவி), ைவகைறப்பாணி (சிவரஞ்சனி) - சி�ெபா�தின்
ெபயர்கள் 

ேவலன்பாணி (மத்யமாவதி) - நிலத் ெதய்வங்களின் ெபயர் 
மாேயான்பாணி (ேமாகனம்) ஆயன்�ழல் (ேமாகனம்) - நிலத்தின் மக்கள்
ெபயர். 
 

"அழல் ேபா�ம் மாைலக்�த் �தாகி ஆயன் 

�ழல் ேபா�ம் ெகால்�ம் பைட" �றள் 1228 

பிரி�, மாைலப் ெபா��, ஆயன்�ழல் �தலியவற்ைற வள்�வர் இவ்வா�
பதி� ெசய்கிறார். 
இந்தளத்தில் (39 பதிகங்கள்) அைமந்த பதிகங்கைள அ�த்� அதிகமான
பதிகங்களில் (33 பதிகங்கள்) சம்பந்தர் �ல்ைலப்பாணியில் (ேமாகனம்)



பா��ள்ளார். 
 

சீனநாட்� வாழ்த்�ம், நம� தமிழ்த்தாய் வாழ்த்�ம் இப்பண்ணில்
உள்ளன. பக்தி, நாடக, நாட்�ய, திைரப்பாடல்களில் இப்பண்ேண அதிகம்
பயன்ப�த்தப் பட்�ள்ள�. இந்�ஸ்தானியில் இப்பண் "�ப், ேபாபாலி" எனப்
ெபயர்ெபற்�ள்ள�. நிலத்தால் �ல்ைலப்பாணி என்�ம்
அரிகாம்ேபாதியில்(�ரல்பண்) பிறப்பதால் (கிைளப்பண்) �ரல்பாணி என்�ம்,

�ல்லாங்�ழலிைசயில் இனிைம ெப�வதால் �ழல்பாணி என்�ம் �ல்ைல
நிலத்ெதய்வத்தால் "மாேயான் பாணி" என்�ம் பக்திக் காலத்தில் "சாதாரி"
என்�ம் இக்காலம் ேமாகனம் என்�ம் ெபயர்ெப�ம் இத் ெதான்ைமப்பண் ஒ�
நாட்டார் பண். 

 

"�டேமல �டவச்சி �மரிப்ெபாண்ேண எங்ேக ேபாற" மற்�ம்
"ேபாறவேள ேபாறவேள ெபான்�ரங்கம்", "மணப்பாைற மா�கட்� மாயவரம்
ஏ��ட்�" ேபான்ற திைரப்பாடல்களில் இப்பண்ணின் நாட்டார் சாயைலக்
காண ���ம். 

 

�வாயிரம் ஆண்�க�க்� ேமலான ெதான்ைம�ைடய இப்பண்
காலங்காலமாக நம்மால் காத்�வரப் ப�கின்ற�. இதற்கான காரணம்
இப்பண்ணில் வ�ம் இப்பாைலக் ேகட்டால் ெதரி�ம். 

 

"�ள்ளாத மன�ம் �ள்�ம் 
ெசால்லாத கைத�ம் ெசால்�ம்". 

 

இைசயறிஞர ்நா.மம்ம� 

30.03.2019

 

 



 

 

 

 

 

 



Kalpitha M, Books, Poem

Books are always friendly

Because they never keep you bored

They teach you moral values

And make you good and wise

Books never complain or shout at you

And wait for you all day

They never tease you nor make you sad

All they do is making you happy by reading them

When you feel lonely - remember

That there are few friends nearby

So spend your time by reading books

And inspire many to read books...

 

- Kalpita. M

IXth Standard (2021)

 



 

 



Dammam Bala, Work from home,

Article



Ten years ago, I landed into this land of dragons. I

wasn't aware the year is of great significance to two

countries thousands of kilometers apart. Yes, Thang lang,

called Ha Noi these days, celebrated 1000 years

simultaneously with Than Gia Vu in An do.

 

An do is Indian in Vietnamese. Than Gia Vu is

Thanjavur! That day I went to Hoan Kiem Lake in Hanoi to

take part in the celebrations, lots of floral decorations,

serial lights, bikes everywhere, many families, men

carrying their kids on their shoulders and beautiful

butterfly like girls fluttering in all directions, but be careful

and watchful guys! Otherwise you may get gently pushed

down into the crowd that like it happened to my friend

Abishek Misra and his Samsung Note was barted away for

a cup of ice cream!!

 

The country loves to eat and drink outside every day.

Freely flowing green tea during day time and burgundy

golden beers after the sunset. Zamil my saudi company has

factories in north and south Vietnam. Hanoi in north and

Saigon in south. 

 

After reunification of Vietnams, Saigon became HCMC-

Ho Chi Minh City. I went there first time in 2011, looking

for a Hindu temple to pray when Aakash joined medical

school in Bharatpur Nepal. I was curious to know if Sai

baba was in anyway connected to Saigon; was pleasantly

surprised to see him in Dandayuthapani temple in HCM.

Crazy me landing into right destinations by my not so right

and baseless google searches.

 



During years 2011 to 2014 almost every alternate

month I was flying from Ha Noi to HCMC until I got

transferred to our Dong Nai factory, 50km away from

HCMC. In the middle of year 2015, Radhika and me had to

say good bye to Zamil and return back to India. After that I

almost forgot Vietnam meandering back in Saudi for three

more years and the last two years in India.

 

Back in Oct 2019, I got an opportunity to join another

steel company in HCMC. The day I joined, I regained the

Vietnamese hospitality, the beer culture while my

colleagues enjoyed the sea food and meat, I'm happy with

my tofu, boiled spinach and garlic rice.

 

Year 2020 arrived with a surprise to Vietnamese, they

could no longer drink and drive anymore. First time in the

history, bikers need to be sober when they reach homes in

the evening. The business activities slow down every

January looking with TET the Vietnamese lunar new year

around the corner to arrive by the month end. Its nothing

but the other name of Chinese new year! 

 

But the word China is dreaded and forbidden in

Vietnam, similar to Pakistan in India. During the TET

holidays we drank a lot, back to back sessions. Our friend

from China had arrived in Wuhan by this time. We were

joking at each other "you are the virus" while considering

corona as just an internal affair of China. I had a short trip

to Africa by January end, Radhika and Ashika arrived in

HCMC by February 1st week nobody bother to check us

during our flights. 

 

With my wife and daughter, I was roaming around

freely in HCM while Ashika was enjoying her Cafe Sua Da

while Radhika got engaged with her newly discovered You

Tuber passions. I asked Ashika if she could extend her stay



with us until March, but she stuck to her original plan to

return to Melbourne by 25th Feb, which I think now was a

right decision.

 

By March 2020, Corona has become a global nuisance.

Europe has started melting under the covid's heat. We

stared hearing about covid cases in Hongkong, Singapore,

Bangkok and Philippines. The other Sunday evening, my

assistant Phuc a Vietnamese Catholic called me in Zalo

with the breaking news! Corona has arrived Vietnam

shores, his friend's sister was in the same flight with the air

hostess tested positive upon arrival in Tan Son Nhat Int'l

airport HCMC. Air hostess became F0, Phuc's friend's

sister F1 along with 250 passengers. Phuc's friend the F2

met Phuc in Church for evening chorus making Phuc F3

with no symptoms or infections what so ever. We asked

Phuc to self quarantine to be in the safe side for two weeks

time and he started working from home until end of March.

Later the F1 girl was found negative for covid test which

otherwise would have upgraded to F0 status. 

 

Infections found left and right in Hanoi, Danang and

HCMC. Ten thousand people quarantined in north Vietnam.

Some foreigners, pilots landed HCMC infecting some in

Buddha bar, Indian restaurant with areas near airport and

district one becoming hotspots. Too many public

announcements in my apartment, security checking

temperature, offering sanitizer at the main gate. There was

even an emergency assembly announcement one day

morning 5 am that made us running down from 7th floor.  

 



From 1st of April, we declared lockdown for office

started work from home extended twice until month end

now. Tri ky the busiest local restaurant opposite to my

balcony is silent since ages after one of its waitress was

found positive on 16th March. Radhika and myself come

out of our apartment once in two three days to buy

groceries and milk from Vinmart down stairs. 

 

Couple of days ago, we had a long walk to the co-op

mart supermarket crossing the deserted Gia Dinh park

which otherwise stays packed with evening walkers and

joggers. Business appears almost normal in HCM with a

steel building getting erected near our place, banks shops

open and bikes still on the road. All restaurants, bars, pubs

and massage centers are closed until further notice. Govt

has registered 268 positive cases until now with a majority

declared cured. 

 

There is a talk to relax the lockdown with social

distancing, mask and sanitizer to continue, to resume local

buses, trains and flights by early May downgrading the

covid status. All said and done, life in Vietnam will not be

the same anymore in same lines with bitter and sad

pessimistic mindset sowed by the virus in two hundred plus

countries across the world.
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ெதாடர்�ெகாள்ள�ம் (appliedtamil@gmail.com). உங்க�க்�
ேதைவப்ப�ம் பிரதிகைள Print On Demand �ைறயில் நாங்கேள
அச்சிட்�, அச்சிட ஆ�ம் ெசலைவ�ம் தபால் ெசலைவ�ம் மட்�ேம
ெபற்�க்ெகாண்�   உங்க�க்� �ல்கைள வழங்�ேவாம். எந்த �ழலி�ம்
லாபத்திற்� இந்�லகைள யா�ம் விற்பைன ெசய்�விடக் �டா�
என்பதற்காக�ம், �லின் ப�திகைள - ஆசிரியர்களின் ெபயர்கைள -

அவர்க�க்� உரிய அங்கீகாரத்ைத அகற்றேவா மாற்றேவா �டா�
என்பதற்காக�ம் இவ்வைகயான ஏற்பா�.   "உ�பவ�க்ேக நிலம் ெசாந்தம்,

எ��பவ�க்ேக எ�த்� ெசாந்தம்". "ஒ�வர் உ�வாக்கிய பைடப்�கைள
மற்றவர் விற்� உண்ப� அறமற்ற ெசயல்"  

ெமய்நிகர் அறிவியல் தமிழி�க்ைக , ஒ� �பாய் அறிவியல் தமிழ்
அறக்கட்டைள                                          25.12.2021 
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